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,Ugjhk; E]w;whz;od; ,izaw;w kfhftp
Rg;gpukzpa ghujpahh;
fle;j E]w;whz;Lfspy; fl;il tz;oapy; brd;W te;j ehk; ,d;W xU
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ﺳﺒﺮﻣﺎﻧﻴﺒﺎردﻳﺎر
ﺷﺎﻋﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻛﺐ ﰱ اﻟﻌﺮﺑﺎت ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ وﻟﻜﻦ اﻵن ﻧﻄﲑ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺎرة إﱃ ﻗﺎرة .اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻓﻠﺴﻔﺔ
اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻻ ﳝﻜﻦ أﺣﺪ أن ﻳﻨﻜﺮ أن اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰱ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻫﻮ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻌﻈﻴﻢ.
ﺳﻴﺮوا إﻟﻰ ﺟﻬﺎت ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻓﺄﺗﻮا ﺑﻜﻨﻮز اﻟﻔﻦ إﻟﻰ ﻫﻨﺎ
أﻣﺮ ﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺳﱪﻣﺎﻧﻴﺒﺎردﻳﺎر .وﻗﺪ ﰎ ﻧﺼﻒ أﻣﺮﻩ ﻓﻘﻂ.
اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺤﻜﻲ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻰ اﻟﺘﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻰ اﻟﻐﺮب
وذﻛﺮ ﻋﻦ أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻣﻠﻴﺔ.
ﻻ ﻧﻌﺮف أي ﻟﻐﺔ ﻋﺮﻓﻨﺎﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺎﻣﻠﻴﺔ
ﻗﺎﳍﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ إﻳﺘﺎﻳﺒﻮرم .ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ أﻓﻜﺎر ﺑﺎردﻳﺎر ﰱ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺎم ﻓﻨﺘﺨﻠﻒ ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ ﻟﻐﺘﻨﺎ
اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ.

ﻓﺨﺎﻣﺔ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﻟﺤﻜﻤﻮﻣﺔ وﻻﻳﺔ ﺗﺎﻣﻞ ﻧﺎدو
ﺑﺮﺗﺸﻲ ﺗﻠﻴﻮي ﺳﻴﻠﻮي ﺟﻲ ﺟﻴﻠﻠﻴﺘﺎ

Mahakavi Bharathiar
The Unique Poet of 20th Century

We, who had travelled in carts then, fly around the continents now.
Change alone is permanent. Change is the philosophy of life.
None could deny that it is in this century that change has taken a
magnificent form and sweep.
“Go out in all eight directions
Bring in all treasures of Arts!”
said Mahakavi a visionary. Our great national poet
“All the fresh and glorious arts that grow in lots
In the western countries, speak all the techniques
Of all the five celestials; But I regret very much
that no such treasured arts are available in Tamil.”
lamented Mahakavi.
Realizing the values of Tamil in its fullness Bharathiar vouched louldly.
“Of all the tongues that I have known
Nothing is sweeter like Tamil.”
In this competitive world, we should realize that if Bharathi’s ideals are
not fulfilled we will fall behind along with our language.

Puratchithalaivi Selvi J Jayalalithaa
Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu
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1. கட

2

 ﺤﻤد اﻹﻝﻪ-١

வண க

1.1. அறிவிேல ெதளி

ெந சிேல உ தி

அறிவிேல ெதளி , ெந சிேல உ தி,
அக திேல அ
ெபாறிகளி

பிேனா ெவ ள ,

மீ

தனியர சாைண,?

ெபா ெதலா நின ேப ர ளி
ெநறியிேல நா ட , க ம ேயாக தி
நிைல திட
றி ண ேம
லவி

எ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

( اﻝﺴﻌﻲ ﻝﻠﻜﻤﺎل )ﻤﻬﺎﺸﺎﻜﺘﻲ١-١
وﻨﻘﺎء اﻝﻘﻠب
ﺼﻔﺎء اﻝذﻫن
ُ
ُ
ِ
ﺒﺎﻝﺤب
داﺨﻠﻲ ﻴﻔﻴض
ﺴﻴل
ٌ
ٌ
ﺴطوةٌ ﻓرﻴدةٌ ﺘﻤﻠك اﻝﺤس

றிைவ ய ளா
இ லதா

அைன தா

ِ
اﻝدرب
داﺌم ﻝﻠﺴﻴر ﻓﻲ
ٌ
ٌ ﺘوق

தனி பர ெபா ேள!

ٍ
ﻓﻀل ﻤﻨﻜﻤوا ورﺴو ٍخ
إﻝﻰ
1. In Praise of God
1.1. Clarity of intellect, firmness of heart

Clarity of intellect, firmness of heart,
An inwardly coursing flood of love,
Unique lordship over the senses,
Craving quest all the time after the path
Of Your grace and establishment
In Karma-Yoga; May you grant me these,
O Supreme Entity that is without
Any mark or guna, but indeed is all.

ِ ُأﺠ ْدﻩ
ِ اﻝﻜرﻤﺎ ﻴوﻏﺎ
ﻴﺎرب
ﻓﻲ
ْ
ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝﻜﻴﺎن اﻝﻤطﻠق إﻨﻨﻲ
ِ
.اﻝﻘرب
دون ﺘﺼﻨﻊ أو ﻏوﻨﺎ أرﺠو
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1.2. திய ஆ தி
ஆ தி

க நிற
மகம
ஏ வி

 ﻤﻌﺎﻨﻲ وﺠودﻴﺔ ﺠدﻴدة٢-١

, இள பிைற அணி

ேமான தி

ெவ

ெகா
நபி

ேமனியா ;

பா கட மிைச கிட ேபா ;
மைறய

ாி ேதா ;

த ைத என பல மத தின

உ வக தாேல உண

ணரா

பலவைக யாக பரவி

பர ெபா

ஒ

ேற அதனிய

அதனிைல க
அதன

வா

ஒளி

அறிவா ;

எ

ேவா .

1.2. New Athichoody
As the All-White One in mystic silence
Crescent-crowned and wearing Atthi,
As the dark-hued one supine on the ocean of
milk,
As the one that inspired Prophet Mohammed
And as the Father in Heaven of Jesus Christ,
The Supreme Ens that is one and the same
Though felt in symbols, yet unrealized,
In many forms and ways the religious seek.
Its nature is intelligence of effulgence.
They are rid of misery that know its state;
Its Grace we hail for life everlasting.

ﻫو اﻝﻀوء اﻝﺴﺎطﻊ ﻴدوي ﻓﻲ ﺴﻤﺎء اﻝﻐﻴب
ﻫو اﻝذي ﺘﺎﺠﻪ اﻝﻬﻼل ورداﻩ وﺸﺎح اﻝﻤﺠد
.ﻫو اﻝظل اﻝﻤﺴﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺔ اﻝوﻫﺞ
ﻫو اﻝذي ﻫﺒط وﺤﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤد

டா அ லைல அக றினா ;
தி அமரவா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ﻫو اﻷب ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎء ﻝﻴﺴوع اﻝﻤﺴﻴﺢ
إﻨﻪ ﻫو اﻝﻜﻴﺎن اﻝﻤطﻠق اﻝواﺤد ﻻ ﻏﻴرﻩ
ﻫو اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺤﺴوس ﻓﻲ ﻜل اﻝرﻤوز ﻝﻜﻨﻪ
ﻻ ُﻴدرك
ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻪ اﻷدﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف اﻷﺸﻜﺎل
واﻝطرق
!إذا ﺴﺄﻝت ﻋن ﺠوﻫرﻩ ﻓﻬو ﺒﻬﺎء اﻝﺴطوع
ﻻ ﻴﻜﺘرﺜون ﻓﻲ اﻷدﻴﺎن ﺒِﻬَم ﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ذاﺘﻪ
ﺒل ﻴﻨﻌﻤون ﺒﺎﻝﻔﻀل اﻝذي ﺘﺠﻠﻰ ﺒﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ
.ﻤدى اﻝدﻫر
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

2. இ திய நா

اﻝﻬﻨد-٢

2.3. பாரத நா

اﻝﺒﻬﺎر
ُ  ﺒﻼدﻨﺎ ﺒﻼد٣-٢

ப லவி
பா

ேள ந ல நா

-எ க

பாரத நா .

اﻝﺒﻬﺎر ﻝﻬﺎ ِﻋظم
ُ ﺒﻼدﻨﺎ ﺒﻼد

சரண க

ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷرض ﻤن ﺒﻴن اﻷﻤم

ஞான தி ேலபர ேமான திேல - உய
மான தி ேலஅ ன தான திேல
கான தி ேலஅ

தாக நிைற த

கவிைதயி ேலஉய நா
தீர தி ேலபைட

- இ த (பா

)

ர திேல - ெந சி

சா திர

த வதி ேல உய நா
ந

ைமயி ேலஉட

ப

ைமயி ேலமற த

ெபா

க
-இ த

வ

(பா

ைமயிேல
மாத த

கழினி ேலஉய நா

க பி

- இ த (பா

ஆ க தி ேலெதாழி

)

ைமயிேல - ெச வ

மயி ெலா தி

)

ஊ க திேல - ய

க தி ேலஉய ேநா க திேல
கா க திற ெகா

ட ம ல த ேசைன

கட னி ேலஉய நா
வ

ைமயி ேலஉள தி

த

ைமயி ேலமதி

உ

- இ த (பா

)

ைமயிேல - மன
ைமயிேல

ைமயி ேலதவ றாத லவ

ٍ ﻨراﻫﺎ ﻓﻲ ﺸرف
وﺒذل ﻝﻠﻜرم
وﻓﻲ رﺤﻴق ﺸﻌري ﻤﻠﻲء ﺒﺎﻝﻨﻐم

ஈர தி ேலஉப கார திேல
சார தி ேலமி

اﻷﺸم
ﻓﻲ اﻝﺤﻜﻤﺔ وﻓﻲ اﻝﺼﻤت
ّ

ﻗدس اﻝوطن ﻜل
َ ﺒﻬﻴﺔ ﻴﺎ ﺒﻬﺎر ﻗﻠوﺒﻨﺎ
ِ
اﻝﻌظم
ﻓﻲ ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺤرب ﺸﺠﺎﻋﺔ ﺘﺘﺴطر
اﻝطﻴب واﻝﻨﺼر ﻝﻠﺒﺸر
ْ ﻓﻲ ﺼﻔﺎء
ٍ ﻓﻲ ﻤﻨﺤﺔ
ﻜﺘب ﺘﺨﺒر ﻋن اﻝدرر
اﻝﻨظُر ﻜل
ٍ وﺸروق ﻓﻀﺎء
ُ ﺒﻬﻲ ﻤﻨﻘطﻊ
ِ
اﻝﻌظم
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உண வினி ேலஉய நா

- இ த (பா

)

யாக தி ேலதவ ேவக திேல - தனி

அ ளினி ேலஉய நா
ஆ றினி ேல ைன

டா த

- இ த (பா
றினிேல - ெத

اﻝﺤ ُﺴن
ُ وﻀﻴﺎء ﻋﻔﺔ ﺼﺒﺎﻴﺎ اﻝذﻫب

)

وﻓﻲ اﻝﺸﺠﺎﻋﺔ؛ ﻫﻲ أرض ﻝﻜل ﻓن ﻜل

ற

ِا
ﻝﻌظم

கா றினி ேலமைல ேப றினிேல
ஏ றினி ேலபய

ஈ தி

இன தினி ேலஉய நா
ேதா ட தி ேலமர

கா
- இ த (பா

)

ட திேல - கனி
காத நதியி

சிற பினி ேலஉய நா

- இ த (பா

ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج وروح اﻝﻤﻐﺎﻤرة
ﻓﻲ ﺒﻬﺎء اﻝﺼﻨﻌﺔ وﺤﻜﻤﺔ اﻝرؤﻴﺔ

ஈ ட தி ேலபயி ஊ ட திேல
ேத ட தி ேலஅட

ِ ﻓﻲ
اﻝطﻴب اﻝﻤطﻠق وﻗوة اﻝﺒدن
اﻝﺴﻨن
َ وﺘﻔرد
ُ ﻓﻲ اﻝﺜراء واﻝوﻓرة

ேயாக தி ேலபல ேபாக திேல
ஆக தி ேலெத வ ப திெகா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

)

ﻓﻲ ﺒﺤر اﻝﺠﻴوش ﻗوﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔ
ِ أﺤد ﺒﻬذا
اﻝﻌظم دوﻝﺔ ﻜل
ٌ ﻫل رأى

2. India
2.3. Our Country Bharat
Great indeed is our land of Bharat
Among the nations of this earth;
In wisdom and in supernal silence,
In honour, in deeds of beneficence,
In musical poesy nectarine,
Great is our Bharat, the nation divine.
Great indeed...
In valour in war front, and brave in heart,
In milk of human kindness and munificence,
In gift of scriptures that sense the essence,
It shines in unrivalled glory immense. Great
indeed...

ِ
اﻝﻌظم
ﻓﻲ أرﻴﺤﻴﺔ وﻓﻲ ﺼﻼﺒﺔ ﻝﻠﻘﻠوب
ﻓﻲ ﺤب اﻝﻌﻘل – ذﻜﺎء ﻴﺠوب
ﻓﻲ ﺸﻌراء ﻋن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﻐﻴب
ﻓرﻴدة ﻫذﻩ اﻷرض اﻝﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﺠﻨوب ﻜل
ِ
اﻝﻌظم
ﻓﻲ طﻘوس اﻝﺘﻀﺤﻴﺔ واﻝﻤﻘﺒﻼت
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In utter goodness and strength of physique,
In wealth, multitudinous and unique,
In the chaste glory of golden damsels
Firm in chaste, this land for ever excels. Great
indeed...
In production, spirit of enterprise,
In physical valiance and vision wise,
In the sea of armies able-bodied,
Unsurpassed is this great country indeed. Great
indeed...
In munificence, in stoutness of heart,
In loving mind and brain - subtle and smart,
In the feel of the poet never faltering,
From truth that everlasting. Great indeed...
In tapas and ritual sacrifice,
In yoga great and joys of paradise,
In abounding grace of true devotees,
Without a peer this divine country is. Great
indeed...
In river and spa and southerly wind
In mountainous range, elsewhere rare to find,
In bulls that draw the ever-fruitful plough,
Is this great Bharat endowed with enough. Great
indeed...
In garden and grove with stately trees dense,
In abundant fruitage and crops immense,
In limitless riverine wealth immeasurable,
Mother Bharat is incomparable. Great indeed.

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﻓﻲ ﺴطوع اﻝﻴوﺠﺎ وﻤرح اﻝﺠﻨﺎت
وﻨﻌﻤﺔ اﻝﺴﺨﺎء ﺒﺎﻝﻤداﻓﻌﻴن اﻝﺜُﺒﺎت
دوﻝﺔ ﻗُدس ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﻜل اﻝﺠﻬﺎت
ِ ﻜل
اﻝﻌظم
ﻓﻲ اﻝﻨﻬر واﻝﻌﻴن وﻤن اﻝﺠﻨوب اﻝرﻴﺢ
وأﻨﻰ ﺘﺠد ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺠﺒﻠﻲ اﻝﻔﺴﻴﺢ
اﻝﺜور ﻴﺴﺤب ﻤﺤراث اﻝرزق ﻻ َﻴرﻴﺢ
اﻝﺒﻬﺎر ُﻤﻨﺤت ﺒﻜل ﻤﻠﻴﺢ ﻜل
ُ ﻫل ﻫذﻩ ﻫﻲ
ِ
اﻝﻌظم
ﻓﻲ ﺤدﻴﻘﺔ وﺒﺴﺘﺎن وﺸﺠر ﻜﺜﻴف ﺠﻠﻴل
ووﻓرة ﻓﻲ اﻝﺜﻤر وﻜﺜرة ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺼﻴل
وﻻ ﺤد ﻝﻠﺜراء وﻻ ﺸﻲء ﻫﻨﺎ ﻗﻠﻴل
اﻝﺒﻬﺎر أم ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻤﺜﻴل ﻜل
ُ إن أﻤﻨﺎ
ِ
.اﻝﻌظم

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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 ٤-٢ﺒﻬﺎرات ﻤﺎﺘﺎ )اﻷم اﻝﻬﻨد( ]ﺘﺠﺴﻴد

2.4. பாரத மாதா
தான தன தன தான தன தன

ﻝﻠﻬﻨد ﻓﻲ ﺼورة إﻝﻬﺔ أم[

தானன தானா ேன.
ைன இல ைக அர க அழிய

ﻗوس ﻤن ُﺸد وﺘرﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ،
ﺤﺘﻰ ﻴدﻤر اﻷُ ُﺴ ْو ار ﺸﻴطﺎن ﻻﻨﻜﺎ؟
أﻨﻪ ﻗوس اﻷم – ﻤﻠﻜﺔ اﻝﺠﻨس اﻵري

யா ைடவி ? - எ க

ைன பய காி பாரத ேதவிந
வி .

1
டாக

اﻝﻤﻬﺎﺒﺔ – ذات اﻝﺴﻤت اﻹﻝﻬﻲ.
إﻨﻬﺎ اﻷم ُ
ﻗوس ﻤن ﻜﺎن ﻗﺎدر ﺒﺤق ﻋﻠﻰ أن

ﻝﻬذا ﺘﺤدث ﻤن ﻴداﻩ ﺨطت

இர

தவி

ைட வி .

2
ம க

நா அத

ேற - மிக

எ

வயிரவி த

பர ெபா

ப ேகணி’ எ

‘ஒ
உலகி

ப ேவத வைர தைக பாரத
ைக.

3

اﻝﻌظﻴﻤﺔ ﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﻬﺎرات

واﻝﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض ﺴﻌﺎدة"

இ திர சி த

ம திர ெத வ பாரத ராணி

إﻨﻪ ﻜﺎن ﻗوس اﻝﺒﻬﺎﻴراﻓﻲ

"اﻝﻜﻴﺎن اﻝﻤطﻠق واﺤد وﻨﺤن ﻋﻴﺎﻝﻪ

அ

ஆாிய ராணியி

யா ைட வி ? - எ க

ﻴﺸق ﺠﺴد إﻨدراﺠت ]إﻝﻪ[ ﻨﺼﻔﺎً وﻨﺼﻔﺎً؟

ﺘوﺠﻪ ﻝﻬﺎ اﻝﺼﻠوات
ﻤن َ

தவி

தி

லக உ திந
ப
னெசா

ெசா

-

டா

ெவ ல லாெம

4
க திைன

பாரத ராணி
5

சி த தி
அ தைன

ஆாிய ராணியி

தைல ெப றேதா பி ைளசி
-ந

ﻜﺜﻴ اًر ﻤن اﻝﻔﻴدا وﺴطرت

நாயகி த

சி த மயமி

ஓ கிவி

ெசா .

ந

விைள யா

ச
த

உக தேதா பி ைள
ஒளி ற ெப ற பி ைள.

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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ﻴدا ﻤن ﻴﺎ ﺘرى ﻫذﻩ ﻜﺎﻨت!

ற

வ ஏ தி உலகிைன ெவ

க ெலா த ேதா எவ ேதா ? - எ ைம

اﻝﺒﻬﺎر إﻝﻬﻴﺔ اﻝﺴﻤت؟
أﻏﻴر ﻴد ُ

பவ

ெச பவ , ெப

வள

6

"ﻝﻠﻜون ﺼورة ﺘرﺴﻤﻬﺎ اﻝﻌﻘول

டல

ேதா .
இ ெசவி

சா

கீைத

பா

பாரத ராணியி

கள ேதபர ஞானெம

ேபா

ற ெதவ ைட வா ? - பைக
ேபாின

பாரத
8

அர சா சி

தி

اﻝﻤﻬﺎﺒﻬﺎرﺘﺎ[ وﻝدﺘﻪ

ற
9

زﻤﻴل طﻔوﻝﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻠﻌب ﻜﺎن اﻷﺴد

த

கி ேல

ற

ைதயல த

வி

இ த உலகி

ய யாைவ

சிவ உல க

அ

ேற - இ

பினி ேபா ெம

அ

டேதா

10

ல கா

ைனெமாழி.

ெமாழி
ெமாழிெய க

அ

மிதிைல எாி திட ேவத ெபா ைள

١

மதி - த

اﻝﻜﺘف اﻝﺼﺨري اﻝذي ﺴﺎد اﻝﺒﺴﻴطﺔ؟

ப

டைத நி

11

إﻨﻪ ﻜﺘﻔﻬﺎ – إﻝﻬﺔ اﻵرﻴﻴن اﻝﻌظﻴﻤﺔ

(ا يأ

ேதவி மல

எ அைன ெச த உ ள .

ﻫذا اﻝطﻔل اﻝﺴﻌﻴد – ﻝﻪ ﻨور ﻴﺘﻘد
اﻝﺒﻬﺎر ﺒﺤق ﻤن أﻨﺠﺒﺘﻪ.
ﻤﻠﻜﺔ ُ

ீத

த ைத இனி ற தா

- இனி
எ

க

க திற த

வா .

اﻝطﻔل اﻝذي ﺴﺎﻜوﻨﺘﺎﻻ ]ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻤﺔ

١ا

ெமாழியி

ைக.

إﻨﻬﺎ ﻤﻠﻜﺔ اﻵرﻴﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻘول

ھ

ெபா தி

லவ க

7

ﻓﺘُرى ﻤن ﻝﻬذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻴﻘول

سا ر

ட

ஆாிய ேதவியி

ேபா றி

ﻜل اﻝﻤﺂﺴﻲ واﻷﺤزان ﺴوف ﺘزول"

)

ஆ

த த ெதவ ெகாைட ைக? - ைவ

ﻓﺈذا ﺘﺜﺒﺘت وﺘوﺜﻘت ﻤن ﻫذا اﻝﻌﻘول

ﻜﺘف ﻤن ﺤﻤل ﻗوس اﻝﺠﺎﻨدﻴف

கா

ه

آ

)إ ا ر(  "!#$% -ا !

சனக

மதியினி ெகா

ைன மதி.

ر

வின

வ லந அ

பாரதியா பாட க

ெத விக சா
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தலெம

.ﺤﻤﻠﺘﻨﺎ ورﻓﻌﺘﻨﺎ وﺘﺤﻜﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﻴﺒﺔ

நாடக

ெச த ெதவ கவிைத? - அய
ெச வ தைன தி
ேதவி அ

கவிைத.

றி

ண பாரத
12

2.4. Bharat Mata
Whose bow was it that was strung in the past
To destroy the Asuras of Lanka?
It was Mother’s Bow, the Queen of Aryas
The fearsome Mother, Bharat Devi.
Whose bow was it that was truly bent to split
The body of Indrajit into two?
It was indeed the bow of Bhairavi
The mantric Goddess, great Queen of Bharat.
“The Supreme Entity is one we are
Its children life on earth is a delight”
Thus spoke she whose hand wrote many Vedas
Is distinctly that of Bharat Devi’s
“This world is what the mind thinks it to be,
If this be firmly resolved in the mind
Troubles and sorrows can all be won.”
The words were averred by the Aryan Queen!
The Child was born to pick that Sakuntala
Had picked the lion for his playmate;
That happy infant – fame incarnate
Was the great legasy of the Queen of Bharat.

أي ﻴد ﻋظﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨت أﻋطت
ﺤﻠﻘﺘﻲ أذن ﻝﻤن ﻤﻨﻴﺘﻪ ﺤﻀرت؟
اﻝﺒﻬﺎر إﻤﺒراطورة
ُ ﻴد ﻤن ﻫﻲ ﻓﻲ
.ﻴﻤدﺤﻬﺎ اﻝﺸﻌراء ﺒﻜﻠﻤﺎت ﻤﻌﺴوﻝﺔ
ﻝﺴﺎن ﻤن ﻓﻲ ﺴﺎح اﻝﻤﻌرﻜﺔ ﺘﻜﻠم
ِ  ﻴﻨﺒﻲ ﻋن ﻋﻠوي٢ﺒﺎﻝﺠﻴﺘﺎ
اﻝﺤﻜم
ُ
اﻷﻨﻌم
ُ زﻫرة
َ  اﻝﻠﺴﺎن- اﻝﺒﻬﺎر اﻝﻘُدس
ِ ﺘﻌززﻩ اﻝﻘوى ﺤﺘﻰ
.ﻝﻠﻌدى ﻴﻬزم
،"طﻠﺒﺎً ﻝرﻀﺎ أﺒﻲ ﻓﻘد ﺘرﻜت
اﻝﺼوﻝﺠﺎن واﻝﺘﺎج واﻝﻔﺘﻴﺎت
"ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻸﺒد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم ﺴوف أرﺘﺎح
ﻤن ﻴﻀﺎﻫﻲ ﻫذﻩ اﻷم اﻝﻤﻨﻘذة ﻝﻸرواح؟
 ﺘﺘﺒدد ﺒﻪ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻬﻤوم ﻓﻲ،"اﻝرب ﺤب
اﻝﻌﺎﻝم

.وس

ا

( س% * ب+ ٢
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Whose shoulder was it that bore the Gandiv,
The rocky shoulder that vanquished the world?
It is Hers - the great Goddess of Aryas,
She that bore us, reared us and reigns in grace.
Whose magnificient hands were they that gave
Away ear-pendants at the hour of death?
They are those of the Empress of Bharat
Praised by poets in melliferous words.
Whose tongue was it that in the battle -field
Spoke the Gita of true Supernal wisdom?
It is Bharat-Devi’s flower -soft tongue
Surcharged with power to quell enmity.
“For my father’s delight I do forsake
Sceptre and crown, and damsels’ company;
Never will I covet these, in this world.”
Who could fashion such a soul save Mother?
“God is Love; all the worries of the World
Will be vanished by Love.” Thus in the past
The Buddha spake and ruled the world.
These words are indeed the Mother’s own
words.

"ﻝﻬذا ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺘﻜﻠم ﺒوذا وﺤﻜم اﻝﻌﺎﻝم
.ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﺒﺤق ﻫﻲ ﻜﻠﻤﺎت اﻷم
٣

 ﻤﺎ ﻋدا ﺠﺎﻨﻜﺎ،ﻤدﻴﻨﺘﻪ ﻜﺎﻨت ﻤﺸﺘﻌﻠﺔ
ﻓﻲ ﻫدوء ﻤﺴﺘﻐرق ﻓﻲ ﻗراءة اﻝﻔﻴدا
ﻴﺤﺎول اﺘﺨﺎذ طرﻴق اﻷم طرﻴﻘﺎ
أﺒدا
ً اﻝﻘوﻴﺔ اﻹرادة اﻝﻤﻨﺼورة
أي روح ﺸﻌرﻴﺔ ﻝﻬﺎ أن ﺘﻌﺎرض

اﻝدراﻤﺎ اﻷﻗدس – ﻤﺴرﺤﻴﺔ ﺴﺎﻜوﻨﺘﺎﻻ؟
ﻝﻠﺒﻬﺎر اﻝﻤﻘدﺴﺔ
ُ إﻨﻬﺎ اﻝروح اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺒﻬﻴﺔ
اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ أن ﺘﺸﻌر ﺒﺠوﻫر اﻝﺨﻠﻴﻘﺔ

His city was on fire; but Janaka
Was calmly poring over the Vedas,
He but emulated the Mother’s way
The strong-willed and ever-victorious.
Whose is the Muse that could in verse compose
The most divine drama - Sakuntala?
It is the gracious Muse of Bharat-Devi
Who could sense the essence of Creation.

.(

.1) -./.% 0$% ٣
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2.5. எ க
ெதா

11

أﻤﻨﺎ
ُ ٥-٢

தா

நிக

த

அைன

உண

கைல வாண க

– இவ

பிற தவ

ணராத

எ

எ

இய பினளா எ க
யா

வ

ஆயி

ேம எ க

பா

எ நா

பயி

றி வா

ப

த

தா !

தா

எ க

ைடயா
ைடயா .

நல திக வா

அ ப

ைகயி
ெச பவ

ைடயா .

ேகா

தட ைகக ளா

ெச வ

நா
கிட

வ

ணிய ெந சின
ேதாமிைழ பா
ைக அைனயவ

ைடயா

தா
நி

தா .

وﺠوﻫﻬﺎ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻤﻠﻴون وﺠﻪ

5

ﺠﻤﻴﻌﺎً ﺒﻔﻜرة واﺤدة ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺘدﻓق

ெப

ﻜﺘب اﻝﻔﻴدا ﻫﻲ اﻝﻜﻼم

- எனி
றி

وﺤدﻫﺎ ﺘﺸرق ﻋﻠﻰ اﻷرض

ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸر ﻝﻐﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﺘﺤدث

க

தா .

ெபாைற மி

ﻝﻴس ﻤن أﺤد ﺒﻪ ﻋﺎﻝِم

ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺤﻴﺎة واﺤدة ﺘﻨﺒض

- தைன

வ பவைர
வ

தீயைர
4

தா

ِ رﻏم أن ﻋﻤر
أﻤﻨﺎ

ﻝﻸﺒد ﻓﻲ ﺸﺒﺎب داﺌم

- தைன

ேதா

நட

மியி

ன

எனி
3

ைடயா

இ

அற க
ெச

உயி
– இவ

ேவத ைடயா

ﻀﻴن
َ اﻝذي ﺤدث ﻓﻲ أﻴﺎم َﻤ

ன
2

ைடயா

ﻤن ذا ﻴﻐﺎﻤر ﺒﺎﻝﺘﺨﻤﻴن؟
وﻻ ﺤﺘﻰ اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن ﻴدرﻜون

தா .

க ைடயா

சி தைன ஒ

ேமவின

1

னிைக எ

ெமாழி பதிென

நாவினி

أﻤﻨﺎ
ُ ﻤﺘﻰ ُوﻝدت

–இ த

ஓ க

றஒ

ெச

தி

அாிய பிராய த

ேகா

ெமா
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கா ெகா
6

ﻝﻤن ﻫﻲ ﺒﺎﻝﺴﻴف ﺘﻘﺒض
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க ைற சைடமதி ைவ த
ைகெதா வா

எ க

ஒ ைற திகிாி ெகா
ஒ வைன

ெதா வா .

ெறன ந

றறிவா

ேபாக திேல
ெபா

ைவ தா

ாிவா

ஆன த

உ
- உய

தா

மகளா எ க
ைம மைறயி
வா

ண

எ க

தா
தா

ِ إن ﻜﺎن ﺘﺎﻓﻪ ﺨﺴﻴس إﺨﻀﺎﻋﺎً ﻝﻬﺎ
طﻔق؛

8
தி

أودت ﺒﻪ ﺴﺤﻘﺎً وﺠﻌﻠﺘﻪ ﻜﻌﺠﻴن اﻝورق

கி பி

தி வா .

விற

ﻜﻠﻬﺎ ﻻ ﺘﺒذل إﻻ اﻝﺨﻴر

- அவ

அவைர வி

ைம வள இமயாசல

சீ

எ

னைர வா

ெவ
தி

ﻝﻬﻤﺎ ﺴﺘﻤﺎﺌﺔ ﻤﻠﻴون ﻴد

ைம

ைடயா .

எ க

அ லவ ஆயி

وﺘﻘﺼم اﻝﺠﺎﺤد اﻝﻤﺒﻐض
7

நிைற தவ

ந லற நா ய ம
நய

- ைகயி

ஏ லகா

ேயாக திேல நிகர றவ
ஒ

ﺘﺼب اﻝرﺤﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﻴد

றவிைய

தா

ﺼﺒر أﻜﺜر ﻤن ﺼﺒر اﻷرض

9

ﻴﻔﻴض ﻤن أﻤﻨﺎ اﻝﻤﻘدﺴﺔ

த த

ﻝﻜن أﻤﺎم اﻷﻨﺎس اﻷﺸرار

- அவ
மைறயா

தா .

நி த

 ﺘﺼب اﻝدﻤﺎر٤ﻓﻬﻲ دورﺠﺎ

10

ﺘﻬﻴم ﺒﺎﻝرب اﻝﻤﺘﻨﺴك

2.5. Our Mother
When was our Mother bornWho can hazard a guess?
Not even the learned that discern
What happened in the days of yore.
Though our Mother’s age
No one can compute,
Alone on earth does she shine
For ever in virgin bloom.

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

اﻝﻤﻘرن
ُ ﻤن رداؤﻩ اﻝﻘﻤر
1

وﺸﻌرﻩ ﻋﻘد ﻤﻨﺠدﻝﺔ
ﺘﻌﺒد ﻜﻤﺜل ﺤﺎﻤل اﻝﻘرص
ُ

2

اﻝذي ﻴﺤﻤﻲ اﻝﻌواﻝم اﻝﺴﺒﻊ
."5 ( 6 *  "ا3 4! "  إ٤
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Thirty crores are Her charming faces
All throbbing with one vibrant life.
Eighteen languages that she speaks;
But animating them all is only one thought 3
Vedas are slow wishing on her tongue
Her hands holding sword-yields good;
Merciful to her votaries,
She exterminates evil men,

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺘﺄﻤل ﻤﺤﻴر
وﻫﻲ ﺘﻌﻲ أن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﺘﻐﻴر
ﻜذﻝك ﻫﻲ ﺒﻤﺘﻊ اﻝﺤﻴﺎة ﺘﺸﻌر

4

ﻫذﻩ اﻝﺴﻴدة ﻜﺜﻴرة اﻝﺠوﻫر

Six crores of strong hands are Hers;
All of them perform only righteous deeds.
If vile wretches there are that seek to subdue her,
She routs them all and reduces them to dust. 5
More patient than Earth and virtuous
In heart is our Holy Mother;
But standing before wicked men
She is like Durga, the annihilator of evils.

وﻴﺠﻤﻌون ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝرﺤﻤﺔ
6

She adores the ascetic God
That wears the horned moon on the mattedlocks.
She worships as well the discus - bearer
That protects the seven Worlds.
7
Peerless in mystic meditation,
She perceives that Truth is one;
She also revels in worldly joysThis lady of immense riches.
Rulers reputed for Justice
Seasoned with mercy are showered
With blessings and with boons in plenty
Others she devours and dances in delight.
Heroic daughter is she
Of the snow-clad Himavant;
Even if his might should melt away
She will grow from strength to strength.

اﻝﺤﻜﺎم اﻝﻤﺸﺘﻬرون ﺒﺎﻝﻌداﻝﺔ

ِ ﺘﻔﻴض ﻋﻠﻴﻬم اﻝﻨﻌم ﻤﻨﻬﺎ
وﻓرة
أﻤﺎ اﻵﺨرون ﻓﻬﻲ ﻝﻬم ﻤﻔﺘرﺴﺔ
ﺒل وﺘرﻗص ﺒذﻝك ﻓﻲ ﺒﻬﺠﺔ

8

اﺒﻨﺔ ﺒطوﻝﻴﺔ ﺘراﻫﺎ ﻋﻴﻨﺎي ُﻤطﻠﺔ
 ﺒﺎﻝﺠﻠﻴد ﻤﺜﻘﻠﺔ٥ﻋﻠﻰ ﺠﺒﺎل اﻝﻬﻴﻤﺎﻓﺎﻨت
وﻝو ﻜﺎن اﻝﺜﻠﺞ ﻴذوب ﺒﺤﻜم اﻹرادة
ﻫﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺒذﻝك ﻤن ﻗوة إﻝﻰ ﻗوة

6 !.  ل ا9

.:

وس وھ

< ; ا$/  إ ا٥

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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 ٦-٢اﺘﺤﺎد اﻝﻬﻨد

2.6. பாரத ச தாய
ப லவி

اﺘﺤﺎد اﻝﻬﻨد ﻤرﺤﺒﺎً ،ﻤدى اﻝدﻫر ﻤرﺤﺒﺎً

!பாரத ச தாய வா கேவ! – வா க! வா க
!பாரத ச தாய வா கேவ! -- ஜய ஜய ஜய
)(பாரத

ﺒﺎﺘﺤﺎد اﻝﻬﻨد أﺒداً ،ﻻ ﻨراﻫﺎ ﺘﺴﻘط أﺒداً

ப லவி
ச க

ﻫو اﺘﺤﺎد ﻴﻀم ﻤﻼﻴﻴن اﻝﺒﺸر
دوﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺘﻨﺘﺼر

ஜன களி

உைடைம

ேகா

ெபா

அ

ப

ைம

ஒ பி லாத ச தாய
)ைம - வா க! (பாரத

ெகா

إﺒداعُ ُ◌ ﻨﺎد اًر ﻤﺎ ﻴﺘﻜرر

உலக
சரண க

ﻫﻴﺎ ﻝﻨﺨب ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻨﺘﻘطر!

ணைவ மனித பறி
?ேடா

மனித

வழ க இனி

மனித ேநாக மனித பா

ﻫل ﻜﺎن رﺠل ﻵﺨر ﻤن اﻝطﻌﺎم ﺤرم؟

ேடா? -- லனி

ைக இனி

வா

ேடா? -- ந மி ல த

ைக இனி

வா

?ேடா

ைக இனி

வா

ﻫل ﻓﻌل ذﻝك ﻷﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻌرف ﻜﻴف َﻴطﻌم؟

ெந ய வய க

ﻫل ﺴوف ﻴﺤدث ﻫذا ﺜﺎﻨﻴﺔً؟

ெப நா
தானிய க

َأو ﺴوف ﻴﺤدث ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻤرةً؟
ﺒل اﻝﺤﻘول ﺸﺎﺴﻌﺔ واﻷﻤطﺎر ﻤﻨﻬﻤرة
وﻻ ﺠوع ﻓﻲ أرﻀﻨﺎ ﺒﺎﻝﻤرة

இனிய ெபாழி க

(பாரத) 1

கிழ

ண

எ
கனி

-- இ

நா

றி த

கண கி

-- நி த நி த

நா

றி த

கண கி

– வா க

நா

றி த

கண கி
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இனிெயா

விதிெச

எ த நா

கா ேபா

தனிெயா வ

ேவா

“எ லா உயி களி

நாேன யி

எ லா

ﻋﻠﻰ أن ﺘﻌطﻴﻨﺎ ﺒﻼ ﻋد ﻝﻬﺎ اﻝﻘدرة

ணவிைல ெயனி
ேவா

ைர தா

اﻝﺜﻤر واﻝﺠذور واﻝﺤﺒوب ﻤﺘوﻓرة

-- அைத

ஜக திைன அழி தி

எ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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க

- வா க (பாரத)

2

கிேற ”

أن ﻤدى اﻝدﻫر ﺘﻌطﻴﻨﺎ ﻋﻨدﻫﺎ اﻝﻘدرة

ண ெப மா ;

அமரநிைல எ

ந

ைறைய

இ தியா உலகி களி

-- ஆ

இ தியா உலகி களி

-- ஆ ஆ

இ தியா உலகி களி

– வா க - (பாரத) 3

ல எ லா

ﻨﻌم ﻋﻠﻰ ﻋطﺎﺌﻨﺎ ﺒﻼ ﻋد ﻝﻬﺎ اﻝﻘدرة

எ லா

ஓ

ஓாின

எ லா

இ திய ம க

எ லா

ஓ நிைற எ லா

எ லா

இ நா

ம

ன -- நா

எ லா

இ நா

ம

ன -- ஆ

எ லா

இ நா

ம

ன -வா க (பாரத)

ﺴوف ﻨﻀﻊ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﺠدﻴدا
وﺴوف ﻨﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻴﻪ أﺒدا
إذا رﺠل واﺤد ﻝم ﻴﺠد ﻝﻪ ﻤطﻌﻤﺎ

ஓ விைல

ﻜل اﻷرض ﻝﻬذا اﻝظﻠم ﺘُﺒددا
4

أو ﻜﻠﻨﺎ ﻨﺴﻘط ﺴﻘطﺔ واﺤدة ﻤﻌﺎ

2.6. The Commonwealth of India
Hail oh the people of India! for ever hail!
Hail the people of India,be victorious for ever
For thirty crores of people
A commonwealth
A state beyond compare
A novelty most rare
Here’s to her health!
Shall man deprive another man
Of his food?

5(

 و راHK 3$ دة
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""ﻓﻲ ﻜل ﺤﻴﺎة ﻫل أﻨﺎ ﻤوﺠود
 إﻝﻬﻨﺎ اﻝﻤﻌﺒود٦ﻗﺎل ﻫذا ﻜرﻴﺸﻨﺎ
اﻝطرﻴق اﻝذي ﺒﻪ رﺠﺎل ﻝﻠﻘدﺴﻴﺔ ﻴﺘﺤوﻝون

; ا% "DE  ه ط94 ،  ر9H " ا

 رة اJ# ? أ> آ " ا$@!  د أو اB  ا4 C 5+ ٦
.".D:$1  ت.  ( م5.%N+ ف ا ي أوP4

பாரதியா பாட க

Shall we be merely witnessing
Men in despair and adversily?
Shall we lead a senseless life?
Shall we lead a life
Like it anymore?
Of large fields and cool orchands
No dearth in our land;
Fruits and yams and grains
countless she can give,
Yes, unnumbered she can give,
Daily unnumbered she can give!

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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واﻝﻬﻨد ﺴوف ﺘﺠﻌل اﻝﻌﺎﻝم ﻝﻬم ﻴﻨظرون
 ﺴوف ﺘﺠﻌل اﻝﻌﺎﻝم ﻝﻬم ﻴﻨظرون،ﻨﻌم
ﺤﻘﺎً ﺴوف ﺘﺠﻌل اﻝﻌﺎﻝم ﻝﻬم ﻴﻨظرون
1

A new rule will we bring in
And ever abide;
Even if a single man goes without food
Whole earth will be destroyed
In one full sweep!
2
“In every life do I exist;”
Thus spake Kannan the omnipresent.
The way all may turn immortal
India will bestow,
Yes, India will bestow to the world,
Indeed India will bestow.

 ﺠﻤﻴﻌﻬم ﻤن ﻨوع واﺤد،٧ﻜﻠﻬم طﺒﻘﺔ ﻤﻨﻐﻠﻘﺔ
ﻜﻠﻬم أطﻔﺎل اﻝﻬﻨد
 وﻝﻬم ﻤﻜﺎن واﺤد،ﻜﻠﻬم ﻝﻬم ﺠﺎذﺒﻴﺔ واﺤدة
ﻜﻠﻬم ﻤﻠوك اﻝﺒﻠد
ﻨﻌم ﻫم ﻤﻠوك اﻝﺒﻠد

All are of one creed, all are of one ethnicity
All are India’s children.
All have the same pull, all have the same place,
All are this country’s kings,
Yes, all are this country’s kings,
Indeed, all are this country’s kings!

!ﺤﻘﺎً ﻫم ﻤﻠوك اﻝﺒﻠد
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2.7. எ க

ம

 إﻨﻜﺎل ﻨﺎدو٧-٢

நா

இமயமைல ெய க

மைலேய

மாநில மீதி

ேபா பிறி திைலேய!

இ

க ைக யாெற க

ன

நீ

இ கித

மா

ப

உபநிட

ன

பி ெகதிெர

اﻝﻬﻴﻤﺎﺸﺎل ﺠﺒﻠﻨﺎ

யாேற

ேவேற?

ெல க

பா மிைச ேயெதா
ெபா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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ﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺜﻠﻪ

ேல

இ ேபாேல!

ெனாளி பாரதநா ெட க

நாேட

ேபா

வ இஃைத எம கிைல ஈேட.

மாரத

ர ம

தந

 ﻴﻨﺒوﻋﻨﺎ٨اﻝﻐﺎﻨﺞ
1

ﻤﻴﺎﻩ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻴﺎﻨﻌﺔ ﺤﻠوة

னா

மா னி ேவா பல வா

த ெபா

 اﺜﻨﺎ ﻋﺸر٩ﻤن َﻜﺘب اﻷوﺒﻨﻴﺸﺎد

னா

நாரத கான நல திக நா
ந லன யாைவ

நா

ரண ஞான ெபா
த பிரான
பாரத நா

நா .
தந

ﻻ ُﻴﻌرف ﻓﻲ آي إﻗﻠﻴم آﺨر

னா

ெபா கிய நா

பழ ெப

ًﻤﻐروس ﻓﻲ ﻋﻘوﻝﻨﺎ ﻏرﺴﺎ

நாேட

பா வ இஃைத எம கிைல ஈேட.
இ

ன வ

றி

தா
க

ணி

ன

நாெடனி
ேத

 ذات اﻝﻌدل اﻝﺴﺎطﻌﺔ،اﻝﺒﻬﺎر
ُ ﻨﻤﺠد

ேசா

னல ேபணி இழிெதாழி
தி

ﻋﺎﻝﻴﺎ
ﻨﺤﻠق ﺒﻪ ﻓﻲ ﺸرف
ً

ேபாதத க ேசா

ஏைழய ராகி இனிம
த

2

ாிேயா

இனி ைகைய விாிேயா .

கனி

இ

பா

.
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கத
உ

ெச ெந
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ந

னத ஆாிய நாெட க

أرﻀﻨﺎ اﻝﻐﺎﻝﻴﺔ؛ ﻓوق اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ

எ கா
நாேட

ஓ வ இஃைத எம கிைல ஈேட.

3

أرض اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺒطوﻝﻴﺔ

2.7. Our Country

ﺤﻴث ﻋﺎش اﻝﺤﻜﻤﺎء ﻓﻲ ﺴﻼم

Himalayas is our step
The world hath not its fellow;

أﺠواء ﻫﺎدﺌﺔ ﺸﻌرﻴﺔ

Ganga is our fountain
Pellucid, sweet and mellow.

واﻷﻨﻐﺎم

Our Upanishads are twelveUnknown to any other clime-;

And soar aloft sublime,

ﺘﺠﺴ ــﻴد اﻝرﻓﻌﺔ

Praise we Bharat, golden fair,

Land of the heroic free

ﻤن أﻝﺤﺎن ﻨﺎرادا
ﺤﻴث ﺒوذا ُوﻝد

Deep into our minds they delve,

Our own dear land beyond compare;

١٠

1

وأظﻬر ﻝﻠرﺠﺎل ﻋﻠﻰ اﻷرض
وﺠﻪ اﻝرﺤﻤﺔ اﻹﻝﻬﻴﺔ

Where sages have lived at peace,
Soothed by the poesy

ﻝﻠﺒﻬﺎر اﻝﻘدﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ
ُ ﻨﻐﻨﻲ

Of Narada’s melodies;
Where Buddha came to birth,

! ﻓوق اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ،أرﻀﻨﺎ اﻝﻐﺎﻝﻴﺔ
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The embodiment of graceAnd showed to men on earth

اﻝﺸر ﻻ ﻴﺨﻴﻔﻨﺎ

Divine Compassion’s face;
Sing we Bharat ancient, fair
Our own dear land, Beyond compare!

2

رﻏم اﻝﻔﻘر؛ ﻨﺤن ﻨﻔﺘﺨر
اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻌد اﻵن ﻝن ﻴﻬ أز ﺒﻨﺎ

Adversity shall not daunt us
In poverty, we don’t languish on earth;
Will not do mean things with wested interest
We won’t shun our motherland’s cause;
Here Nature’s bright and sunny

إذا ﻜﻨﺎ َﺠﻤﻊ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻴﺤﻜم
ﻓﻬﺎ ﻫو ﺴطوع اﻝطﺒﻴﻌﺔ ٕواﺸراﻗﻬﺎ
وﻴﺜﻤر ﻝﻨﺎ ﻜل ﺨﻴراﺘﻬﺎ

And yields us every good,
Including milk and honey,

ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻠﺒن واﻝﻌﺴل

As our unfailing food.
Land of noble Aryans fair

طﻌﺎﻤﻨﺎ داﺌم ﻻ ِﻴﻘل

Let’s chant: ‘Bharat is beyond compare!’

أرض اﻝﻨﺒﻼء اﻵرﻴﻴن اﻝﻌﺎدﻝﺔ
!"اﻝﺒﻬﺎر ﻓوق اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ
ُ " ﻨﻜرر اﻝﻘول

பாரதியா பாட க

2.8. நா

தா

மகி

த

லாவி

இ நாேட-அத

ைதய ஆயிர ஆ
த
சி ைதயி

க

வா

 اﻝﺒﻬﺎرات- ﻫذﻩ أرﻀﻨﺎ اﻷم

இ நாேட-அவ
ஆயிர எ

சிற த

ண வள

ﺘﺤﺎب آﺒﺎؤﻨﺎ وﻋﺎﺸوا
ﻫﻨﺎ ﺤﻴث
ّ

இ நாேட-இைத

வ தைன

றி மனதி

வா ற வா

இ

தி, எ

ﻓﻲ ﺤﻴﺎة زوﺠﻴﺔ ﻫﺎﻨﺌﺔ ﻜﺎﻨوا

ேதேனா-இைத

'வ ேத மாதர , வ ேத மாதர '
எ
இ

வண ேகேனா?
யி த ெதைம ஈ

ஈ த
அ

1
வள

ைனய ேதா

றி மழைலக

ﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﻓﻜﺎر اﻝﻨﺒﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨوا ﻴﺤﻤﻠون

றி

இ நாேட- அவ

ﻹﺜراء اﻷرض وﻝﻌظﻤﺘﻬﺎ ﻴﺸﻴدون

னிய ராகி நிலவினி லா
களி த

ெபா

ட

இ நாேட-த க
இ

ேபா த

ًأوﻝﻴس ﻝﻲ أن أﻀﻌك ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻲ ﺘﺎﺠﺎ

ற நீ விைள யா , இ

இ நாேட-இைத

ًوﻴﺸدوا ﻝﺴﺎﻨﻲ اﻝﻤﻤﺘن ﺒﻤﺠدك أﻨﻐﺎﻤﺎ

'வ ேத மாதர , வ ேத மாதர '
எ

வண ேகேனா?

وأﺴﻼﻓﻨﺎ أﻴﻀﺎً ﻓﻲ ﻋﺼور ﻤﺎﻀﻴﺎت
ﻋﺎﺸوا ﻝﻘرون ﻤن اﻝزﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﻤﺎت

,அ

இ நாேட- எ க

அறி த
க

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

 ُﻫﻴﺎم ﻓﻲ اﻝوطن٨-٢

வண க

எ ைத
இ

20

2

"!"اﻝﺘﺤﻴﺎت ﻝك! ﻴﺎ أم! اﻝﺘﺤﻴﺎت

ம ைகய ராயவ இ லற ந
வள

த

த க மதைலக

இ நாேட-அவ
ஈ

ற

த விய தி நாேட-ம க
க உய

வள ெகன ேகாயி க

ﻫذﻩ أرﻀﻨﺎ ﻤﻨﺤﺘﻨﺎ اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻘوت

பாரதியா பாட க

த

இ நாேட-பி
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ஆ

த

وﺤﻠّت ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺒرﻜﺎت

ன

அ கவ மாய அவ ட

க

إﻨﻬﺎ أرض أﻤﻬﺎﺘﻨﺎ اﻝﻐﺎﻝﻴﺎت

இ நாேட-இைத

'வ ேத மாதர , வ ேத மாதர '
எ

வண ேகேனா?

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

3

أﻨﺸﺄﺘﻬن وﻗت أن ُﻜ ّن ﻴرﻗﺎت
ﻤﻨذ ﻨﻌوﻤﺔ اﻷظﻔﺎر ﻏردن ﺒﻜﻠﻤﺎﺘﻬﺎ

2.8. Adoration of the Country

وﻴﻜ ّن ﺨﺎدﻤﺎت رﻗﻴﻘﺎت
ُ ﺸذﺒﺘﻬن ﻝﻴﻜﺒرن

This is our motherland, Bharat;

واﻝرﻴﺎﻀﺔ واﻝرﻗص ﻓﻲ اﻝﻠﻴﺎﻝﻲ اﻝﻤﻘﻤرات

It’s here our parents dear loved and lived
In joyous wedlock pure.

أﻋﻀﺎء أﺠﺴﺎﻤﻬن اﻝذﻫﺒﻴﺔ اﺒﺘﻬﺠت ﺒﻤﻴﺎﻫﻬﺎ

Our forebears too in ages past
Had lived for centuries, ere they died.

،ﺤﻴن ُﻜن ﻴﺴﺒﺤن ﻓﻲ ﺒﻬﺠﺔ ﺼﻔﺎﺌﻬﺎ

A myriad noble thoughts they had

ﻗﺒل اﻝرﺠوع إﻝﻰ ﺴﻜون ﺒﻴوﺘﻬن اﻝﻬﺎدﺌﺎت

To enrich the land and make it great
Shan’t I enthrone you in my heart,
While my grateful tongue doth sing thy praise;
‘Salutations to thee! Mother! Salutations!’

This our land gave us life

1

أوﻝﻴس ﻝﻲ أن أﺸدوا ﺒﻤﺠدك ﺒﻨﻐﻤﺎت
ﺸﺎﻜرات
""اﻝﺘﺤﻴﺎت ﻝك! ﻴﺎ أم! اﻝﺘﺤﻴﺎت

And sustenance, and blessed us too;
This is the land of our mothers’ dear;
It fostered them in their infancy
When as babes they lisped their words;

ﺜم ﺘﻠﻘﻔﺘﻬن أﻴﺎدي اﻝﺤب وﺼرن زوﺠﺎت

பாரதியா பாட க
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
وﺘﻌﻠﻤن إدارة ﺘﻠﻜم اﻝﺒﻴوت اﻝﻌظﻴﻤﺎت

It saw them grow into tender maids
And sport and dance in the moonlit night;

ﻻطﻔن أطﻌﻤن أطﻔﺎﻝﻬن ذوي اﻝﻤﻌﺎدن

Their golden limbs gladdened the waters
As they swam and bathed in pure delight,

اﻝذﻫﺒﻴﺎت

Ere they returned to the quiet of their homes.

ِ
ﻤﺤﺎﻓظﺎت
أﻗﻤن وأرﺴﻴن دﻋﺎﺌم ﺒﻴوت

I shall sing thy praise in grateful tunes,
‘Salutations to thee! Mother! Salutations!’

2

ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻜل اﻷرﺠﺎء وﻗﻔت اﻝﻤﻌﺎﺒد ﺴﺎﻤﻘﺎت

In time they loved and wives became
And learnt to manage households great;

ﺤﻠّﻘت ﻋﺎﻝﻴﺎً ﻝﺘﻤطر ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻝﺒرﻜﺎت
،وﺘدﻓق ﺘراب أﺠدادﻨﺎ ﺒﻌد أن واﻓﺎﻫم اﻝﻤﻤﺎت

They fondled and fed their golden babes
And raised and fostered righteous homes;
Here all around were temples tall
That soared aloft to bless the lands;
When our forefathers died, their flow’ry dust

وﺼﺎر ﻤن اﻝﻤﺨﺼﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘذﺨر ﺒﻬﺎ
اﻝﺒﻼد
أوﻝﻴس ﻝﻲ أن أﺸدوا ﺒﻤﺠدك ﺒﻨﻐﻤﺎت

Became part of the country’s rich humus;
Shan’t I sing thy praise in grateful tunes,
‘Salutations to thee! Mother! Salutations!’

ﺸﺎﻜرات
""اﻝﺘﺤﻴﺎت ﻝك! ﻴﺎ أم! اﻝﺘﺤﻴﺎت

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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َ ٩-٢ﻋﻠَم اﻷم اﻝﺠﻤﻴل

2.9. தாயி

மணி ெகா

ப லவி

ﺸﺎﻫد اﻝﺠوﻫرة – راﻴﺔ اﻷم!

பாாீ ! - அைத

ﺘﻌﺎل أﺤﺒﺒﻬﺎ وﻤﺠد وأﻨت ﻤﺤﺘﺸم

! ீதிட வாா

- அத
ேற

ﻴرﻓرف اﻝﻌﻠم اﻷﺤﻤر اﻝﺤرﻴري اﻝﻼﻤﻊ

ﻤﻨﺎدﻴﺔ أن "أﻨﺤﻨﻲ ﻝك ،ﻴﺎ أم" ﺸﺎﻫد اﻝﺠوﻫرة

க

தேதா க ப

வ ேத மாதர எ
- ெச ய

)

(தாயி

ﻓﻴﻬﺎ إﻋﺼﺎر ﻗوي ﻴﻬُب وﻴدور

! ீபாா

உ சியி

ேம

சி பற த

பா கி

ப ெடாளி

கிெலன லாேமா? - அதி
ய கா

ெப

ப

ழ

தா

மாணி க படல

பா

த

மி

திெகா

மதியாத

வ சிர ஓ பா

- அத

ﺸﺎﻫد اﻝﺠوﻫرة

இ திர

?யாேனா

எ க

ற ேதா
திட வ லவ

ம திர ந
ைப வ

காணீ - எ
ட

தி

கீ நி ற

(தாயி

க ப தி

ர ெப

காண

ாிய அ

ெகா யிைன கா ப .

ந ப

யி ஈ
)

وس.

மா

)

ர -த க

ﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻨﺎ ﻴزﻴﻨﺎن اﻝﻌﻠم

 ١١ز  ?.ا^ " و .Bا  !:ء

(தாயி

க இள பிைற ஓ பா

ﺼﺎﻋﻘﺔ إﻨد ار ١١اﻝرﻋدﻴﺔ واﻝﻬﻼل اﻝﺸﺎب

ا

ம

)
- அதி

ﺤﺘﻰ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴزﻤﺠر ﺒﺸدة
ﺘرﻓرف ﺒﻬدوء ﺤرﻜﺔ ﻻﻤﻌﺔ

ஓ கி வள

எ தி திக

- அைத

ﻫل ﻫو ﻝﻴس ﻏﻴر ﻗطﻌﺔ ﺤرﻴر؟

பணி

தா

சரண க

ﺘﻘف اﻝﺴﺎرﻴﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ،وﻤن أﻋﻼﻫﺎ

ﺤﺴن ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ
اﻝﻤ َ
ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﺒﻬرة ُ

மணி ெகா

தாயி

ந
(தாயி

பாரதியா பாட க

அணியணி யாயவ நி

وﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺘﻌوﻴذة اﻷم

-இ த

ஆாிய கா சிேயா ஆன த அ
பணிக

ெபா

ைப தி

ேவா

திய மா
வ வ

தீ க

ேசர ற

சி ைத

ணி த ெத

ேசவ

ேகபணி ெச தி

னட ஓ

கால

ய ேரா

னக

ைடயா இ

(தாயி

)
றி

ேபா விற
மாத க

பா

த

ம

اﻝﻌﻠم
َ  وﻻ ﻴﻔرطون ﻓﻲ،ﻴﻤﻨﺤون اﻝﺤﻴﺎة

ம ல

ﺸﺎﻫد اﻝﺠوﻫرة

ﺸﺎﻫد اﻝﻜﺘﺎﺌب! أﻝﻴس ﻫذا؛

- பாாி
ரஜ

ர

பிற ேதா -

நிைன தி
)

ﻤﻌروﻓون ﻤوﺜوﻗون ﺸﺠﻌﺎن ُﻫم

வைர

திெகா

ெபா தி
(தாயி

ﺤﺸد ﻫﺎﺌل ﻤن اﻷﺒطﺎل اﻝﻨواﺒﻎ

- அற

த பல வா

ெதா

)

மரா ட ,

ள வைர
கீ

ப ச நத

(தாயி

- ேபாாி

தான

ﺸﺎﻫد اﻝﺠوﻫرة

ﺸﺎﻫد ﻫؤﻻء ﺘﺤت اﻝﺴﺎرﻴﺔ

வ .

வைர

யா
க

மைறவ

ர

ேதவ க ெளா ப - நி

ெபா

தல

)

க - தாயி

அ ச கல

ெபா

ﻻ أﺤد ﻴﻘدر ﻋﻠﻰ وﺼف ﺴﻠطﺎﻨﻪ اﻝﻤﻬﺎب

காணீ ! (தாயி

ெபா ந - ெகா

மறவ க

ேறா?

- விற

ெச தமி நா

க

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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(தாயி

ைன
தந

தாயி

ர

னா டா ,

- பத

வ க தி ேனா

)

ِ اﻝﻤﺸﻬد اﻝﻨﺒﻴل ُﻴ
أﺒدا؟
ً ﻔرح
ﻫﺎك ﺼدور وﺼور ُﻤزﻴﻨﺔ
ﻓﻬم ﺒﻴت ﻤن ﺸﺠﺎﻋﺔ ﻤﻘدﺴﺔ ﺸﺎﻫد
اﻝﺠوﻫرة

பாரதியா பாட க

ேச

தைத கா ப

சி ைதயி
ேத

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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காணீ ! அவ

١٢

ர நிர தர வா க!

தவ ேபா

ேதவி

வஜ சிற

(தாயி

)

ﺠﻨود أرض اﻝﺘﺎﻤﻴل – اﻝﻤﺎراﻓﺎس

பரத - நில

ﺘﺘﺄﺠﺞ ﻋﻴوﻨﻬم ﺒﻨﺎر ﻤﺴﺘﻌرة

ற வா க!
١٣

2.9. The Beauteous Flag of the Mother

ﻤﺤﺎرﺒو اﻝﺸﻤﻊ أﺸداء اﻝﻘﻠوب اﻷدﻨراس
ﻤن ﻋﻨد أﻗدام اﻷم ُﺤراس

Behold the precious flag of the mother!
Come and humbly adore it and extol.
Tall stands the mast, and from its crest
The flag of red silken luster wafts
With the well-printed dazzling words
Proclaiming ‘Vande Matharam.’
Behold..
Is it a piece of mere silk? Into it
Blows and twirls a mighty cyclone;
Even when it rages excessively
It wafts serene a ruby-spread.
Behold ..
Indra’s thunder-bolt and young crescent
Of our Muslims bedeck the flag;
At its midst is Mother’s mantra;
Its majesty is ineffable.
Behold ..
Behold them beneath the mast
An immense throng of peerless heroes;
Tried and trusted and brave are these;
They may yield their life, but not the flag.
Behold ..

١٤

واﻝﺘوﻝو

ﺸﺎﻫد اﻝﺠوﻫرة
١٦

واﻷودﻴﺎ واﻝﻤﺎراﺘﺎ

١٥

أﻫل اﻝﻜﺎﻨﺎدا

ﻗدرﺘﻬم ﺘودي ﺒرﻋب ﺤﺘﻰ اﻝﻤوت
وﻫم اﻝﻤﻨﺎﻀﻠون اﻷﺘﻘﻴﺎء ﻓﻲ اﻝﻬﻨد
اﻝﻌﻠﻰ
ُ ﺼورة ﺸدﻴدة اﻝﺸﺒﻪ ﺒﺎﻷرﺒﺎب
ﺸﺎﻫد اﻝﺠوﻫرة

ﻤن ﺼﻴﺘﻬم ﻻ ﻴﺨﺒت

١٧

أﺒطﺎل اﻝراﺠﺒوت

ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝم ﻜﻠﻪ

."  ا ( رة ا9K  ب3_  دو أ.% " 6 و1 $.% *  أ ء ا ! *!` ا١٢
. > د.: ه
*! "% أس5 ك-% HK 1 ?.@ P.+5% د وھ5D! !` ا
 ھ.  ر إCُ ١٣
.دو
"( % ;H: " d ". T ! " إ% ١٤
. > % و+  را+ " 6 و1  سB " E H  د س ا+ 3 " إ9: "  دH " اd$ ! ن ا$H* ;% ١٥
.;.  ر#! ; ا% "($d % "(9 ط١٦
;% ل-(*B6 ا3*>  ن%P ; ا% ".D  >" ا " ط ال أ:  ا3$ د
 ا1 ت5!*B ا * ا0 !! ; ا% " ! %  ت ھ9 ا5  رات ا% إ١٧
.
59 ل ا-*>6ا
1 ً H:!%  دB ً أ9Eذ
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أو طﺎﻝﻤﺎ اﻝﺸﺠﺎﻋﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ داﻤت

Behold the phalanxes! Is not
This noble sight a joy forever?
Behold their bedecked chests and forms The abode of divine valour.
Behold ..

أو ﻜﻠﻤﺎ اﻝﻨﺴﺎء اﻝﺤراﺌر ﺒﻬواء ﺘﻨﻔﺴت
ﺸﺎﻫد اﻝﺠوﻫرة

Soldiers of Tamil-land, Maravas
Whose eyes blaze with raging fire,
Cera Warriors, stout-hearted Andras
And Tuluvas devoted to Mother’s feet Behold ..
Kannadas, Odyas and Maratas
Whose might will put to fright even death
And Righteous wrestlers of Hindustan
In form very like the supernal lords. Behold ..
Rajput heroes whose fame will not fade
Till the end of the entire world
Or as long as martial prowess lasts
Or as long as chaste women breathe. Behold ..
The natives of Punjab and those of great realms
Whence heroes from Arjun onward took birth,
They of Bengal who even when they lay their
lives
Forget not their devotion to the feet of Mothers
Behold
These have gathered here to guard it; behold
this!
May their strong-willed bravery thrive forever!
May the flag of Mother - Bharat
By these adored, flourish in fame forever!
Behold

وﻜذا اﻝﻤﻤﺎﻝك اﻝﻌظﺎم

١٨

أﺒﻨﺎء اﻝﺒﻨﺠﺎب

 دوﻤﺎً ﺘوﻝد١٩ﻤن ﺤﻴث أﺒطﺎل أرﺠون
ﻫم ﻤن اﻝﺒﻨﻐﺎل ﺤﺘﻰ ﻋﻨدﻤﺎ وﻫم ﻨﻴﺎم
ﻋﻨد أﻗدام اﻷﻤﻬﺎت ﻗﻠوﺒﻬم ﺘوﺠد
ﺸﺎﻫد اﻝﺠوﻫرة
!ﻫؤﻻء اﺠﺘﻤﻌوا ﻫﻨﺎ ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ؛ ﺸﺎﻫد ﻫذا
ﻨﺄﻤل أن اﻝﺸﺠﺎﻋﺔ وﻗوة اﻹ اردة ﻤﻨﻬم ﺘﺤﻴﻰ
!أﺒدا
،اﻝﺒﻬﺎرات
ُ – ﻨﺄﻤل أن راﻴﺔ اﻷم
!ﺒﻬؤﻻء اﻷﺤﺒﺎب ﺘزﻫو ﻓﻲ اﻝﻌﻼ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى
ﺸﺎﻫد اﻝﺠوﻫرة

. % را4 ( س

% أ @? را59*4 ري

Bأ

وھ

."  " ھ6 و١٨
 أر$R أ5+ % ?B ا١٩
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2.தமி நா
2.21. தமி
ஆதிசிவ

தா

اﻷم اﻝﺘﺎﻤﻴل

ெப

வி டா

எ

ைன-

ஆாிய ைம த அக திய எ
ேவதிய க
மகி ேதநிைறேம

இல கண

ெகா

1
ம ன எ

ல தமி
ஆ

ெச

ேறா
தா

க ைள

நிகெரன வா

தீைய

கா ைற
ெத
தமி
தீ

2

.

ைன-

டந ல ெபா நி த வள
ற ெமாழிகளி
ேளஉய ஆாிய தி

Shiva' - ﻝﻘد وﻝدت ﻤﻊ ﻨﻌﻤﺔ "أدﻫﻲ

ேச

தா ;

، "Agathiya ﻤوﻫوب ﻤن "اﻝﻔﻴدا" ﺒﺎﻻﺴم
 اﻝذي ﻗدم ﻝﻲ ﻜل،"اﺒن ﺴﺒﺎق "إن آرﻴﺎ
( ١)

ேத .

ந ல-

ﻜل ﻴوم ﻝﻘد ﺘرﻋرﻋت ﻤﻊ

வான ெவளிைய ம ேச
ல ேவா க பல-

ைவ காவிய ெச

ெகா

தா .

ﻜل اﻝﺤب واﻝﻤودة

3
சா திர

ேந

.ﻤن ﺠﺎﻨب ﺜﻼﺜﻲ ﻋﺸﻴرة ﻤﻠوك اﻝﺘﺎﻤﻴل

க பல த தா இ த -

தாரணி ெய
ேந திர ெக டவ

க திட வா ேத
கால த
-

த தைன

ைட

பா

பாரா

-

4
ந

ெற

நா
ெச றி

தீெத
ெபா
கா

க அைன ைத
வாாி
ெவ ள ேபா ைவய -

ேச ைக யைன ைத
நட பா .
5

.ﺜراء اﻝﻨﺤو وﻤﺒﻬﺞ

ெகா

ﺒﻴن ﻋﻤق اﻝﻠﻐﺎت
.

(٢ )

."ﻋﺸت ﻓﺨور ﺠدا ﺒﺎﺴم "آرﻴﺎ

اﻝﺸﻌراء اﻝﻤﺴﺘﻨﻴرة ﻤن اﻝﺘﺎﻤﻴل
ﻋرﻀت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻹﺒداﻋﺎت ﻓﻲ ﻤﻌظم

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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اﻝﻤﻌﺴوﻝﺔ اﻝﺘﺎﻤﻴل ،ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻤﻊ

த -

னி ப வ தி

அ நா எ

க

காதி வி
த திைசெமாழி ெய லா
எ ென ன ேவாெபய
பி ன -

اﻝرﺤﻴق ،واﻝﺤراﺌق ،ﻨﺴﻴم واﻝﻔﻀﺎء(٣) .

றிற தன க

!

யா

அழி

6

اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻔﻨون ﻋرﻀوا،

-

أﻗود ﺤﻴﺎة ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎن.
ان ﻫذا اﻝوﻗت اﻷﻋﻤﻰ ﺘﻤﺤو ﻜل ﺸﻲء
ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻓﻲ طرﻴﻘﻪ !

) (٤

யா

யா
எ ைனதா

.

வ

சா ற லவ தவவ
இ த கணம
கால

அ சி யி

பா

க

ஏறி

7
ெசா

ைன ேக ேட இனி-

! ேவ ?என தா யி ம கா
ேபாெலா வா ைதஇ
!

ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﻫو ﺠﻴد وﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﻫو

க

றின

ெறா

ஏ ெச
ெகா றிட

ற தகாதவ

திய கைலக ப ச;

اﻝطوﻓﺎن اﻨﻪ ﻴﺠﻌل واﺴﻊ ﺠدا وﻋﻤﻴق

த

"

த ெசய களி
ப க
ெம த வள
ேம ேகஅ த-

இ ைல.

ﻤﻊ ﺤﻤﻠﺔ ﺘﻨظﻴف وﻗﺎل اﻨﻪ ﻴﺠﻌل

இ

8

ﺴﻲء ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻪ

واﻝﻌﺎﻝم ﻜﻠﻪ ﺴﺎﺤﺔ ﺨطﻴ ار.

த ைத அ

தமிழினி

ைம கைலக

ேம

9

) (٥

வ தி ைலஅைவ-

ெசா ல

ெசா
;திறைம தமி ெமாழி கி ைல
ெம ல தமிழினி சா
அ த-

ﻫوذا ﻓﻲ ﺘﻠك أﻴﺎﻤﻲ اﻷوﻝﻰ
ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺴﻤﻌت

"

விமிைச ேயா

ெமாழிக
10

ேம

பாரதியா பாட க

எ

ற த ேபைத உைர தா

!ஆ-

இ த வைசெயன ெக திட லாேமா?
ெச றி
எ
தி
கைல ெச வ க

யா

!

11

ேச

த ைத அ

வ
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29

யா

ெகாண

(٦ )

தி

 ﻫو اﻝﺨوف ﻤن اﻝزﻤن،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻠﺤظﺔ
இ

-

 ﺒﺴﺒب،ﺤﺘﻰ ﻨﻨظر ﻓﻲ وﺠﻬﻲ

சா த லவ தவவ யா
இ த ெப
பழி தீ
க ஏறி

விமிைச எ

.دﻤرت ﺘﻤﺎﻤﺎ

இ

ேப

.

12

Mother Tamil
I was born with the grace of ‘Adhi Shiva’A savant of ‘vedas’ by name ‘Agathiyan’,
Son of ‘The Arya’ race, who gave me all the
Richness of grammar, delightfully.
(1)
Every day I was brought up with
All love and affection
By the tri-clan Tamil Kings.
Between the depth of languages
I lived so proud as the ‘Arya’.
(2)
The enlightened poets of Tamil
Offered so many creations in the most
Mellifluous Tamil, ingrained with
Nectar, fire, breeze and space.
(3)

ﻨﻌﻤﺔ اﻷﺠداد
وﻗوة ﻤن اﻝﺘﻜﻔﻴر ﻋن اﻝذﻨب ﻤن ﻜﺒﺎر
(٧ )

.اﻝﺸﻌراء

ﻫوذا ﺸﻌﺒﻲ اﻝﻌزﻴز !اﻝﻴوم ﺴﻤﻌت ﻜﻠﻤﺔ
ذﻝك اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم وﺠرح؛ ﻤﺎذا ﻴﻤﻜن أن أﻓﻌل
اﻵﺨرة؟
ﻝﻘد ﻜﺎن اﻝﻘﺘل ﻝذﻝك ﻜﺎن اﻝﻜﻼم
( ٨)

!ﻤن اﻝﻔم ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻘون ذﻝك

ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻔﻨون اﻝطﺎزﺠﺔ واﻝﻤﺠﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻤو
ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر

பாரதியா பாட க
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So many Arts they offered,
I lead a life of enjoying the popularity
everywhere.
The blind time would wipe out everything
That happens in his route!
(4)
Nothing is good and nothing is bad for him
The deluge he makes is so wide and deep
With a clean sweep he makes
The whole world a grave yard.
(5)
Behold, In those my early days
Whatever the diverse dialects I heard
Were totally destroyed.
(6)
At this moment, it is the fear of time
Even to look at me, because of
The grace of forefathers
And the strength of penance of the great poets
(7)
Behold, my dear people! Today I heard a word
So crude and wounding; what could I do
hereafter?
It was so killing the utterance was
From a mouth so undeserving!
(8)

 واﻝﺘﺤدث ﻋن اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت،ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ
ﺠﻤﻴﻊ ﻜواﻜب اﻝﺨﻤﺴﺔ؛ وﻝﻜن ﻴؤﺴﻔﻨﻲ ﻜﺜﻴ ار
أن وﺠود ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻔﻨون ﻋزﻴز اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ
(٩ )

.اﻝﺘﺎﻤﻴل

ﻓﻲ أي ﻜﻠﻤﺎت أﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺘﻌﺒﻴر أو ﺤﺘﻰ
ﻫﻨﺎك ﻓراغ ﻓﻲ اﻝﺘﺎﻤﻴل ﻹﺤداث
!ﺸﻌوري
."اﻵﺨرة اﻝﺘﺎﻤﻴل ﺴوف ﻴﺘﻘﻠص ﺘدرﻴﺠﻴﺎ
ﻓﺈن ﺘﻠك اﻝﻠﻐﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻝدﻴﻬﺎ
(١٠) ."اﻝرواﻓد اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﻨﺤﺎء اﻝﻌﺎﻝم

ﻤن ﺒﺎب اﻝﺠﻬل اﻝﺸدﻴد ﻫذا أﺤﻤق
blabbered
أوﻩ !ﻴﺠب أن ﻴﺴﻤﻊ ﻫذا اﻝﺘﻌﻠﻴق اﻝﻨوع ﻤن
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All the fresh and glorious arts that grow in lots
In the western countries, speak all the techniques
Of all the five celestials; But I regret very much
That no such treasured arts are available in
Tamil
(9)
In no words I could express or even
There is a vacuum in Tamil to bring about
My feelings!
“Hereafter Tamil would gradually shrink;
Those western languages would have
Higher reaches worldwide.”
(10)

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﻗﺒﻠﻲ؟
اﻝﺘوﺠﻪ ﻨﺤو ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤن
اﻝﻌﺎﻝم
(١١) !ﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﻫﻨﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻜﻨوز اﻝﻔﻨون

ﻤﻊ ﻨﻌﻤﺔ ﻤن اﻷﺠداد
وﻤﻊ ﻗوة ﻤن ﻜﺒﺎر اﻝﺸﻌراء اﻝذﻴن ﻴﻌﻴﺸون

Out of sheer ignorance that idiot blabbered
Oh! Should this sort comment be heard by me?
Go about in all eight directions of the world
Bring-in here all the treasures of Arts!
(11)

،اﻝﻴوم
ﺴوف ﻴﺘم طرح ﻫذا اﻝﻠوم ﺒﻬﺎ؛ وأود أن
أﻋﻴش

With the grace of forefathers
And with the strength of the great poets living (١٢) ! ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض،ﻤﻊ اﻝﻤﺠد اﻷﺒدي
today,
This blame would be thrown out; I would live
With eternal fame, on this Earth!
(12)

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

 -٣أرض اﻝﺘﺎﻤﻴل
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3. தமி நா

٢٠

3.10. ெச தமி நா

 ١٠-٣أرض اﻝﺘﺎﻤﻴل اﻝطﻴﺒﺔ اﻝﻌرﻴﻘﺔ

ப

ேபாதினிேல - இ
காதினிேல - எ க

ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﻠﻤﺎت ﻴرﺠﻊ ﺼداﻫﺎ

சினிேல

ச தி பிற

أﻨﻬﺎر ِﻋذاب ﻤن اﻝﻌﺴل
- இள

ைண பாலா

ெப

காத
னிய

பலேவாட - தி
(ெச தமி

ﻋﻨدﻤﺎ

க

காவிாி ெத

டேதா ைவைய ெபா ைண நதி - என

க

ேமவிய யா

ேமனி ெசழி த தமி நா
தமி மா னி நீ வைரேய - நி

- ெச வ

தமி நா

ற கா

விமீேத - அைவ
) (ெச தமி

ெமா
எ தைன

பைட த தமி நா

யா

நீல திைர கட ேலார திேல - நி

ﻫﻲ أرﻀﻨﺎ أرض اﻝﺘﺎﻤﻴل
ﺒﺸﻬﺎﻤﺔ اﻝرﺠﺎل ﺘﻌززت ﻗواﻫﺎ

ாி

த தமி நா

- தமி

ﻗوة ﻗوﻴﺔ ﻨراﻫﺎ ِ
ﺒﺎﻝﻔﻌل

ﺒﻤﻌﺎرف اﻝﻔﻴدا ﻤﻤﻠوءة ﻨراﻫﺎ

ர ெசறி த தமி நா

அர ைபய ேபா

) (ெச தமி

"أرض ﻤن ﻨﺤن ﻤﻨﻬم ﻨﻨﺘﺴل"

اﻝﻜﻠﻤﺎت...

ேவத நிைற த தமி நா

-ந ல

ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﻠﻤﺎت ﻴرﺠﻊ ﺼداﻫﺎ

வ

ற ேப சினிேல - ஒ

- உய


ﻨﺴﻴﻤﻬﺎ
ﺸﻨف ﻤﻨﺎ
َ
اﻵذان ُ

பா

ேத

த ைதய நாெட

) (ெச தமி

"أرض اﻝﺘﺎﻤﻴل اﻝﻌرﻴﻘﺔ ﻤﺤﻼﻫﺎ"

ﺘوﻝد ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺸق ﻤن ﻨﺴﻤﺎت

ெச தமி நாெட

மாிஎ ைல -வட

நி த தவ ெச

ற இவ றிைடேய - க
) (ெச தமி

தமி நா

மாலவ
கிட

ம

م .أ م
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வ

வ

வா

க ெகா

அ

த

ைன உலகி

- ெந ைச

ேறா - மணி

யார பைட த தமி நா

தீ

ெச
ெகா

சா

ற க

வி

ைண யி

பா

மீ

ெகா

- நி

திற

ணி க

க தி

திவ நி

(ெச தமி )

தைலயிமய

-எ

ைடயா - சம
ெக

தா - தமி

ற தமி நா

(ெச தமி )

சீன மிசிர யவனரக - இ
ேதச பல

க

ந

வள

வாணிப

த தமி நா

ﻤﺜل اﻝﺤورﻴﺎت اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ ﻤرآﻫﺎ

ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻓﻲ ﻜل اﻝﺠﻨﺒﺎت
...ﻋﻨدﻤﺎ اﻝﻜﻠﻤﺎت
ﻨﻬر ﻜﺎﻓﻴري وﻨﻬر ﻓﻴﻨﺎر وﻨﻬر ﺒﺎﻻر
وﻨﻬر ﻓﺎﻴﺠﺎي؛ ﻝﻌظﻤﺔ اﻝﺘﺎﻤﻴل ﺒﻬﺎ ُﻴﺸﺎر
ﻜﻌﻠم ﻓوﻗﻪ ﻨﺎر
َ وﻨﻬر ﺒروﻨﺎي؛ ﻜﻠﻬﺎ
ﻓﻲ أرﻀﻨﺎ أرض اﻝﺘﺎﻤﻴل

சி - கைல

ஞான பைட ெதாழி

اﻝﻌذارى ﺒﺎﻝﺤب ﺠﺎدت أﻴدﻴﻬﺎ

ﻓﻲ أرﻀﻨﺎ أرض اﻝﺘﺎﻤﻴل

ேறறி - அ

டவ தா நா

ெவ ைப ய
ப

(ெச தமி )

பக சாவக - மாதிய

பலவி

த க

ﻫﻲ أرﻀﻨﺎ أرض اﻝﺘﺎﻤﻴل

ேக - த

ட தமி நா

சில பதி காரெம

சி கள

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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- மிக
(ெச தமி )

ِ
اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت
ﺘﺘدﻓق ﺘُﻐذي اﻷراﻀﻲ اﻝﻜﺜُر
...ﻋﻨدﻤﺎ اﻝﻜﻠﻤﺎت

3. Tamil Land
3.10. Good Old Tamil-Land

طﺎق اﻝﺠﺒﺎل اﻝﻌوال

When the words resound,

ﻝﻨﺒوغ ﺘﺎﻤﻴل اﻝﺜﻼﺜﻲ

‘Good old Tamil-Land!’
Dulcet streams of honey
Flow into our ear;
When the words resound,
‘Land of all our sires!’

ِ ﺘﻘف ﻤﺜل ﺤراس
أوﺘﺎد
ﻓﻲ أرﻀﻨﺎ أرض اﻝﺘﺎﻤﻴل
ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺤﻲ اﻝﺜراء اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺜُر

பாரதியா பாட க
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ﻋﻠﻰ أرﻀﻨﺎ أرض اﻝﺘﺎﻤﻴل ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت

A potent power indeed
Is born in our breath.

When the words...

...ﻋﻨدﻤﺎ اﻝﻜﻠﻤﺎت

Filled with Vedic lore,

ﺤد واﺤد ﻫو اﻝﺤﺎﻓﺔ

Is our Tamil-Land;

ﻝﻤوج اﻝﻤﺤﻴط اﻷزرق

Packed with Chivalry
Is our Tamil-Land;

ﺤﻴث اﻹﻝﻬﺔ اﻝﻌذراء ﺘﻘف

Maidens making love

أﺒداً ﻓﻲ ﺘﻔرد اﻝﺘوﺒﺔ

Like celestial nymphs
Team on every side
In our Tamil-Land.

٢١

When the words...

ﻴﺒن ﻫذﻴن اﻝﺤدﻴن ُﻫ ْو

The Kavery, the South Pennar,

ﻓﻲ أرﻀﻨﺎ أرض اﻝﺘﺎﻤﻴل

And the Palar river,
And the Vaikai, witness of gloried Tamil
And the Porunai river,

ﻋﻨدﻤﺎ

أﻤواج ﺼﻴت ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻨﻬﺎﻴﺎت
...اﻝﻜﻠﻤﺎت

All these famous water ways
Flow through and nourish

 اﻝﺨﻴر اﻝﻌظﻴﻤﺎ٢٢أﻋطت اﻝﻔﺎﻝوﻓﺎر

The rich and fair terrain
Of our Tamil-Land.

ﻓﻲ اﻝﺸﻤﺎل ﺘل ﻓﻴﺸﻨو

When the words...

The lofty mountain range
Of Triple-Tamil’s sage
Stands as a mighty guard
Of our Tamil-Land,

ﻝﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﻫذا اﻝﻌﺎﻝﻤﺎ
واﻝﺼﻴت ذاع ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎء ﻋﺎﻝﻴﺎ
ﻓﻲ أرﻀﻨﺎ أرض اﻝﺘﺎﻤﻴل
ﺼﻨﻌت ﻗﻼدة ﻤن اﻝﺠواﻫر

The various riches which abound
."p1 #  "ا3!: ( 1 K ، C.1 ، !اھ5 ) B ث ا و/  ا1 /  اJ4  ا٢١
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"اﺴﻤﻬﺎ "ﺠدﻴﻠﺔ اﻝﺨﻠﺨﺎل

Upon this spacious earth
Are all found together
In our Tamil-Land.

ﻓﻲ أرﻀﻨﺎ أرض اﻝﺘﺎﻤﻴل

When the words...

ﻋﻨدﻤﺎ

One border is the edge

ﺘرﺒط ﻗﻠوب ﻨﻔوس ﻤﺒﺘﻬﺠﺎت
اﻝﻜﻠﻤﺎت

Of the blue ocean’s wave,
Where the virgin Goddess stands
٢٣

Ever in penance rare;
At the north is Vishnu’s Hill;

وﻜذا إﻝﻰ ﺠﺎوا

Between these borders two

When the words...

ﻴزرﻋون أﻋﻼم ﺒﻼدﻫم ﻫﻨﺎك

For all the world to have;

ﻤطرزة ﺒﺎﻝﻨﻤور وﻜذا اﻷﺴﻤﺎك

And the fame rose sky high

وﺠﻌﻠﺘﻬم ﻫذﻩ اﻷرض اﻷم

Of our Tamil-Land.
It made a necklace of gems,
Named ‘The Lay of the Anklet’
Which grips enraptured hearts

Of those that went to Ceylon,

ٕواﻝﻰ اﻝﺒوﺸﺒﺎﻜﺎ

ﻗﻌدوا ﻫﻨﺎك واﺘﺨذوﻫﺎ أوطﺎﻨﺎ

It gave Valluvar the Great

In our Tamil-Land.

٢٤

أﻴﻀﺎ
وﻜﺜﻴر ﻤن ُﺠزر ﻏﻴرﻫﺎ
ً

Compact of boundless fame
Is our Tamil-Land.

ﻝﻬؤﻻء ﻤن ذﻫﺒوا إﻝﻰ ﺴﻴﻼن

ﻋﻨدﻤﺎ

ﻴﺒدون ﻤﺘﺴﻤﻴن ﺒﻌﻠوي اﻝوﻗﻔﺎت
...اﻝﻜﻠﻤﺎت

When the words...

ﻫؤﻻء اﻝرﺠﺎل ﻤن ﻝﻬم ﻓﻲ اﻝﻘوة ﺸﺄن

And to Pushpaka, and Java,

ﻤن ﻴﺠ أر ﻋﻠﻰ اﻝﺘطﺎول ﻋﻠﻴﻬم ﻤن

And many other islands too,

ﺘﻼل طوق اﻝﻬﻴﻤﺎﻻﻴﺎ أوﻝﻲ اﻝﻌزم اﻷﺸم

And settled as dwellers there

.ً . > H - 5B ٢٣
.6ا5.+ " 6 و1 "!اھ59 ; ا% "q1 ٢٤
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ﺘﻘرع رؤوﺴﻬم اﻷﺒواب ﻓﻲ ﺠﻨﺔ ﻋدن

Planting their countries’ flags
Blazoned with the Tiger, and the Fish,
And made them stand supreme,
This is the Mother land.
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When the words...

ﻝﻤﺎ ﻜﻴﺎﻨﻬم ﻝﺤرب ﻋﺎﺼﻔﺔ راح ﻴﺸن
 ﺘﺤطم٢٥رأﻴﻨﺎ ﻗوة ﻤن واﺠﻬﻬم ﻓﻲ ﻜﺎﻝﻴﻨﻜﺎ

They are the men of might

ﻓﻲ أرﻀﻨﺎ أرض اﻝﺘﺎﻤﻴل

Who dared to dash against

ﻫؤﻻء ﻫم ﻤﻠوك اﻝﺘﺎﻤﻴل ذوو اﻝﺜﺒﺎت ﻋﻨدﻤﺎ

The hills of the Himalayan range

...اﻝﻜﻠﻤﺎت

Whose heads knock at heaven;
They once waged a fierce war

اﻝﺼﻴت ﻗد اﻨﺘﺸر ﺒﻌﻴداً ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن

Shattering Kalinka’s might,
They the stable Tamil Kings
Of our Tamil-Land.

When the words...

ﺒﻴن اﻝﺼﻴﻨﻴﻴن واﻝﻤﺼرﻴﻴن واﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﻴن
وأوطﺎن اﻝﻌرب وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن أراﻀﻴن

The fame spread far and wide
Among the Chinese, and the Egyptians,
And in the Greek and Arab homelands,
And in other lands as well,
Of their Arts, and Mystic Wisdom,
And techniques of War and Trade,

ﻝﻔﻨوﻨﻬم وﻤﺎ ﻋﻨدﻫم ﻤن ﺤﻜﻤﺔ اﻝﺼوﻓﻴﻴن
وﺘﻘﻨﻴﺔ ﺤرب وﺘﺠﺎرة ﻓﻲ أرض اﻝﺘﺎﻤﻴل
ﻓﻲ أرﻀﻨﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻨﺸﺄ ﺤﻘﺎً أﻓﻀل اﻝﻨﺸﺌﺎت
...ﻋﻨدﻤﺎ اﻝﻜﻠﻤﺎت

For these were nurtured well indeed
In our Tamil-Land.

When the words...
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

 ﻝﻐﺔ اﻝﺘﺎﻤﻴل-٤

4. தமி ெமாழி
4.11. தமி

 اﻝﺘﺎﻤﻴل١١-٤

யாமறி த ெமாழிகளிேல தமி ெமாழி ேபா
இனிதாவ
பாமரரா

வில

இக
நாமம

எ

காேணா ,

களா , உலகைன

சி ெசால பா
தி த

ந

,

ﻓﻲ ﻤﺜل ﺤﻼوة اﻝﺘﺎﻤﻴل ﻝم أﺠد

!

وﻝﻜن ﺼرﻨﺎ اﻵن أﻤﻴﻴن ﺠﺎﻤدﻴن

ைம ெக

தமிழெரன ெகா
வா

ﺒﻴن ﻜل اﻷﻝﺴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓت

இ

ேறா? ெசா

ேதம ர தமிேழாைச உலகெமலா
பர

வைக ெச த

ேவ

ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ أدﻨﻰ ﻤن ﺤﻴﺎة اﻝﺤﻴوان ﻨﻬون

.

யாமறி த லவாிேல க பைன ேபா ,
வ
மிதனி

வ ேபா
யா க

உ

ேம பிற ததி ைல,

ைம, ெவ

ஊைமயரா
வா கி
ேசம ற ேவ
தமி
பிறநா

இள ேகா ைவ ேபா ,
க

ேறா ஒ
ெமனி

أﺼﺒﺤت ﻜﻨوزﻨﺎ ﻤﺜل رﻜﺎم ﻤﺨزون

சியி ைல,

ெசவிட களா

ட களா

أﺼوات اﻝﺘﺎﻤﻴل ذات اﻝﺼوت اﻝﻤﻌﺴول

ெசா ேகளீ !

ﻻﺒد أن ﺘﺼل اﻝﻌﺎﻝم إﻝﻰ وﻷﻗﺼﻰ اﻝﺤدود

ெத ெவ லா

ழ க ெசழி க ெச

!

2

إذا ﻨوﻴﻨﺎ رﻓﻊ رؤوﺴﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﻌود

ந லறிஞ சா திர க
தமி ெமாழியி ெபய

இறவாத க ைடய
தமி ெமாழியி
மைறவாக நம

த

ேவ

ﺒدﻻ ﻤن ﺘﻀﻴﻴﻌﻨﺎ اﻝوﻗت ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤﺎ ﺠدﻴد

க
இய ற

ேள பழ

ேவ

ﻤن ﺒﻴن ﻜل اﻝﺸﻌراء ﻤن ﻝﻬم ﻗرأت

கைதக

ெசா வதிேலா மகிைம இ ைல
திறமான லைமெயனி
அைதவண க

ﻤﺎ ﻤﻨﻬم ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﻴزﻴد ﻜﻤﺎ ﻋرﻓت

ெவளி நா ேடா
ெச த

اﻝﻌود ﻝﺴﺎﺒق ﺜﻘﺘﻨﺎ
َ ﻨﻤﺎ اﻝﺨوف ﻤن

ேவ

.3
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ைமெயாளி

ெவ ள தி

ெப

ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤﺒﺎن وﻓﺎﻝوﻓﺎر ٕواﻻﻨﻜوﻓﺎن

டாயி

வா கினிேல ஒளி

டா

ﺜﻼﺜﻴﻨﺎ اﻝﺨﺎﻝد – ﺒﻬم وﺤدﻨﺎ ﻨﺘﻔرد

ைக ேபா

கைல ெப
கவி ெப
ப ள தி

ேம
தி

விழிெப
ெத

ﻫﻲ اﻝﺴﻬوﻝﺔ اﻝﺤﻘﺔ ﻝﻴس ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﻠُف

மாயி
டெர லா

واﻷﺴﻠوب ﺨﺎل ﻤن أي ﺘﺼﻠُف

பதவி ெகா வா ,

ற தமிழ தி
இ கமர சிற

ைவக
க

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ﻨﺤﻴﺎ ﺼم وﺒﻜم وﻋﻤﻰ ﻓﻲ ﻴﺄس

டா

டா .

4

ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻌظﻤﺘﻨﺎ أن ﺘدوم إﻝﻰ اﻷﺒد
4.Tamil Language
4.11. Tamil

وﻝﻐﺘﻨﺎ اﻝﻘوﻴﺔ ﻻ ﺘﺼل ﻝﻠﺤد اﻷﺒﻌد

Of all the tongues that I have sampled,
For sweetness Tamil’s unexampled;
But now become illiterate mutes
Our lives are worse than those of brutes;
Grown recreant to our ancient trust
Our treasures in a heap have gone to rust.
Tamil’s mellifluous sounds
Must reach the world’s utmost bounds,
If we are to lift our heads again,
Instead of wasting our time in vain.
Of all the bards that I’ve explored
None in the world are richer-ored
Than Kamban, Valluvar, Ilankovan,Immortal trinity - our own
This is the truth unvarnished, plain, -

إن رﻤﻨﺎ ﻝﻠﻐﺘﻨﺎ اﻝﺘﺠدﻴد ﻤﻊ اﻝﺘﺤدﻴث
ﻓﻠﺘﺒرز ﻜﺘﺒﺔ ﺠدد؛ وﻜذا ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﺘرﺠم
ﻤن ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺎت أﺠﻨﺒﻴﺔ إﻝﻰ ﻝﻐﺘﻨﺎ اﻷم
ِ ﻓﻤﺎ اﻝﺠدوى إذا ﺜرﺜرﻨﺎ وﻨﺤن
ﻨﻬم
ﺒﻤﺎﻀﻴﻨﺎ اﻝﺒﻬﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺤدﻴث؟
ﺴوف ﻨﺠد اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻤزاﻴﺎﻨﺎ ﻴﻌﻠم
إذا اﻝﻨﺒﻐﺎء ﻤن ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻨزﻝوا ﻜﻤﺜل اﻝﻐﻴث
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Free from all vainglorious strain.
Deaf, dumb and blind wretches we live,We can’t our greatness e’er revive
So long as our native virile speech
Is not allowed much wider reach!
To enrich, refine and modernise
Our tongue, new writers must arise;
Translations too we must produce
From foreign classics for our use.
What boots it if we idly prate
Of our glorious past in our present state?
The world will recognize our worth
If genious midst us again takes birth.
Unless our hearts by truth are lighted,
Our speech with wings will not be flighted.
Self-purified we then may strive
Our arts and poetry to revive.
Then our renascence in a flood,
Will lead us into a world of good.
The blind long fallen in the ditch
Will be blessed with vision strange and rich,
And rise with the rise of Tamil strains
Chronicling our varied gains,
Like gods assuming human birth
We’d then live glorious on earth.

ﻤﺎ ﻝم ﻨﺠﻌل ﻗﻠوﺒﻨﺎ ﺒﺎﻝﺤق ﺘﺴﺘﻨﻴر
ﻜﻼﻤﻨﺎ ﺒﺠﻨﺎح ﻜﻴف ﻝﻪ أن ﻴطﻴر؟
ﺒﺘطﻬﻴر ﻗﻠوﺒﻨﺎ ﺜم ﺒﺎﻝﻨﻀﺎل ﻴﺘﺴﻨﻰ
ﻝﻔﻨوﻨﺎ وأﺸﻌﺎرﻨﺎ أن ﺒﺤﻴﺎة ﺘﺤﻴﻰ
ﺜم ﺘﺄﺘﻲ ﻨﻬﻀﺘﻨﺎ ﻜﻤﺜل اﻝﺴﻴل
ﻨﻘود أﻨﻔﺴﻨﺎ إﻝﻰ ﻋﺎﻝم ﻤن اﻝﺨﻴر
ﻋﻤﻰ طﺎل وأودى ﺒﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻬﻴل
ﺴﻨﻨﻌم ﺒرؤﻴﺔ ﺜﺎﻗﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺜراء
وﻨﻌﻠوا إذا ﻋﻠت ﺘﺎﻤﻴل ﻤن اﻝﻌﻨﺎء
ﻨﺴطر ﺘﺎرﻴﺦ إﻨﺠﺎزاﺘﻨﺎ اﻝﻜﺜﻴرة
ﻤﺜل آﻝﻬﺔ ﺘوﻝد ﻓﻲ ﺼورة ﺒﺸرﻴﺔ
ﺒﻌدﻫﺎ ﻨﺤﻴﺎ ﺒﻤﺠد ﺒﺎﻝﻜرة اﻷرﻀﻴﺔ
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 ازدﻫري إﻝﻰ اﻷﺒد١٢-٤

4.12. தமி ெமாழி வா
(பாடசாைல கீத )
வா க நிர தர வா க தமி ெமாழி
வாழிய வாழியேவ!
வான அள த தைன
வ
ஏ கட

ைவ பி

த

மண

2

ெற

!ازدﻫري إﻝﻰ اﻷﺒد! ﻴﺎ ﺘﺎﻤﻴل ازدﻫري
! ازدﻫري إﻝﻰ اﻷﺒد،ﻨﻌم

சி

வாழியேவ!

தமி ெமாழி எ க
எ

க

அள தி

ெமாழி வாழியேவ!

இைசெகா
எ க

1

3

 ﻤﻨﻪ اﻝﺘﺎﻤﻴل ﻨﺎﻝت،ﻜل ﻤﺎ اﻝﺴﻤﺎء ﻗﺴﻤت

தமி ெமாழி

வாழியேவ!

4

!ﻴﺎ ﺘﺎﻤﻴل اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺒﻘوة ﻓﺎﻨﻤﻲ

நீ க தமி ெமாழி ஓ க
ல

க ைவயகேம!

ெதா ைல விைனத

5

  ﻝﻜل اﻝﻌﺎﻝم ﻴ،ﻋل ﺼﻴﺘﻬﺎ وﻋﺒﻴرﻫﺎ
ﻌطر
ُ

ெதா ைலயக

ட க தமி நாேட!

6

!ﺒﺤدودﻩ اﻝﺴﺒﻌﺔ اﻷﺒﺤر

வா க தமி ெமாழி! வா க தமி ெமாழி!
வா க தமி

ெமாழிேய!

வான அள த தைன

7

அறி

வள ெமாழி வாழியேவ!

8

ﻝﻐﺔ اﻝﺘﺎﻤﻴل ﻝﻐﺘﻨﺎ؛ ﻝﻐﺘﻨﺎ ﻝﻐﺔ اﻝﺘﺎﻤﻴل
!ﻫﻴﺎ ازدﻫري إﻝﻰ اﻷﺒد
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4.12. May Tamil Flourish Forever
Flourish for ever! May Tamil flourish!

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
 واﻝﺘﺎﻤﻴل ﺘزدﻫر، ﺘﺘﺒدد٢٦ﻋل ﻜﺎﻝﻲ
!ﻋل اﻷرض ﻓﻲ ﺒﻬﺎء ﺘﺸرق

Aye, flourish for ever!

What the heavens have measured, Tamil hath;
Thrive Tamil bounteous!

ﺘﺤﻠﻠﻲ ﻤن ﻤﺘﺎﻋب اﻝﻜرﻤﺎ اﻝﻘدﻴﻤﺔ
!ﻓﻠﺘﻜن أرض اﻝﺘﺎﻤﻴل ﺒﻬﻴﺔ ﺴﺎطﻌﺔ

May its fame and fragrance waft through world
Bounded by seven seas!

Our Tamil language, our Tamil language!
May it ever flourish!

 ﻴﺎ ﺘﺎﻤﻴل ازدﻫري،ازدﻫري ﻴﺎ ﺘﺎﻤﻴل
!ازدﻫري إﻝﻰ اﻷﺒد

May Kali perish, may Tamil flourish,
May earth in splendour shine!

Rid of ancient Karma troublesome
May Tamil-land, glow bright!

ﻋل ﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺎﻤﻴل اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ
!ﺘزﻫو وﺘﻨﻤو إﻝﻰ اﻷﺒد

May Tamil flourish, may Tamil flourish,
May Tamil ever flourish!

May Tamil own celestial knowledge,
Grow and prosper for ever!

. ر%  " ! ت وا9 5% "  إ٢٦
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 -٥اﻝﺤرﻴﺔ ﻝﻸﺒد

5. த திர ேவ ைக
5.13. த திர ெப ைம

 ١٣-٥اﻝﺤرﻴﺔ
வி டாலவ
)

வ ணெம

ﻫؤﻻء اﻝذﻴن َﺒﻨوا،
ﻗﻠوﺒﻬم اﻝﺸﺠﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ رﺒوة اﻝﺤرﻴﺔ
ﻫل ﻝن ﻴﻜون ﻝﻬم ﻓﻲ ﻏﻴرﻫﺎ ﻨﺼﻴب؟
ﻴﺎ ﺘُرى ﻫل ﻝﻠﺤﺎﻀر ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴرﻫم ﻨﺼﻴب؟

ன

வ வாேரா?” எ
றா பி

டா க ளி
)( ர

?வா ேரா

- அவ

பி

ேவெறா

த காைசெகா

லா ெவ

)( ர

دارﻤﺎ

நி

தி

ர த திர ேவ

ெகா வாேரா? - எ

ஆர

அறிைவ ெச

றிெய

டாேர

) ( வா வத
٢٧

(“தி ைல ெவளியிேல கல

லற ேம ய

க

ய றி
?பா ேரா

க ந

ெபா ெய
ஈன ெதா
றி

இக

இ ைச

وﺤدﻩ ﻴﺤﻴﻰ؛ واﻝﻜل ﻏﻴرﻩ إﻝﻰ زوال
திெய

وﻫؤﻻء ﻤن ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أروا،
ﻫل ﻴﺤﺎوﻝون ﺒﻌد ذﻝك أن ﻴﺤﻴوا

- மான
வா வ
)( ர

இற ப

பிற தவ யாவ

ெப றிைய அறி தாேர

உயி ெகா

பி

?மதி பா ேரா

ற தற மற
கெம

 धम :". ،धमा 3دار) ' %أردو "27 :".* 5:H B ، :
 ،Rtaا ( ن ا  5.C v$ _% ( 4.9إ  3ا * j. 5ا  Dfأو %
ت
3
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ம ெப வத காிெத

வா ைமைய உண
ஊ

ட

தீயி
உட

வி

ணி
மி

க

ணி

ைக க
ம

ப

ணி

- அவ

மா ளேதா?

ரவிதைன வி

வி

( ர)
ெடவ

ேபா

மினி ெகா வாேரா?
இனிய த திர ேபானபி

ப கைள வி

( ர)
பி

த திர தி

பிைன யிழ பாேரா?

ணிெர

வி

ைகெகா

சி திர வா கினா
சிாியா ேரா?

வ ேத மாதர எ

வண கியபி

பைத மற பாேரா?

ﻜل ﻤوﻝود إﻝﻰ اﻝﻤوت ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ
،ﻓﻤن ﻝﻬذا اﻝﻘﺎﻨون أدرﻜوا
،ﻫل ﺴﻴﺴﻌون وﺒﺤﻴﺎة ﻴرﻀون
ﺒﻐض اﻝطرف ﻋن اﻝﻜراﻤﺔ واﻝواﺠب؟

( ர)

أن ﻴوﻝد اﻝﻤرء رﺠﻼً ﻤﻴزة ﻨﺎدرة

மாய ைத வண
வாேரா?
வ ேத மாதர ஒ ேற தாரக
எ

ﻓﻲ ﺨزي وﻋﺒودﻴﺔ؟

ைம நிைலதவற

பிைழ பாேரா?

மா
க

உ

தாேர

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

( ர)

5. Freedom Fervour
5.13. Glory of Liberty

Those that set their brave hearts on liberty,
Will they take aught else thereafter?
Thirsting for the nectar of gods,
Would they think of toddy?

،ﻫؤﻻء اﻝذﻴن ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ وﻋوا
،ﻫل ﻴرﻀون ﺒﺎﺴﺘﻌﺒﺎد أرواﺤﻬم
ﺤﺘﻰ ﻝو أُﻝﻘﻲ ﺒﺄﺠﺴﺎدﻫم ﻓﻲ اﻝﻨﺎر؟

،ﻫل ﺘﻘﺎﻴض اﻝﺸﻤس اﻝﺘﻲ ﺘﺸرق ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎء
ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺤﺒﺎﺤب )ﺤﺸرة ﻤﻀﻴﺌﺔ( ﻜﻲ ﻤﻌﻬﺎ
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ﺘﻠﻌب؟

Dharma alone lives; All else is transient;
Those that have seen this truth,
Would they seek to live thereafter

وﺘﻔﻘد اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤن ﻀﻴﺎء اﻝﻌﻴن

In servitude dishonourable?
Every one that is born must surely die;
Those that have realised this law,
Would they deem it pleasure to live,
Disregarding honour and duty?
To be born as man is rarest privilege;
Those that realise this truth;
Would they agree to enslave their souls,
Even if their bodies be thrown in the fire?
Would you barter the sun that shines in the sky
For a glow-worm to play with?
Losing freedom dearer than eyesight
Can you live in servitude bowing?
Thinking to enjoy comforts
Would you give up freedom?
Is it not foolish to buy a picture,
Selling both your eyes for the price?
Having said ‘Vande Mataram’ and bowed to the
mother,
Can you offer worship to Maya?
How can you ever forget that Vande Mataram

،أﻏﻠﻰ
ﻫل ﺒﺈﻤﻜﺎﻨك اﻝﻌﻴش ﻓﻲ رﻜوع اﻝﻌﺒودﻴﺔ؟
ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻔﻜر ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻤﺘﺎع ﺒوﺠوﻩ اﻝراﺤﺔ
ﻓﻬل ﺴوف ﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋن اﻝﺤرﻴﺔ؟
،ﻫل ﻤن اﻝﺤﻤق أن ﺘﺸﺘري ﺼورة
وﺘﻜون ﻜﻠﺘﺎ ﻋﻴﻨﻴك ﻝﻬﺎ ﺜﻤﻨﺎً؟
،٢٨ﺒﻌد أن ﻨطﻘت ﺒﺎﻝﻔﺎﻨدي ﻤﺎﺘﺎرام
،واﻨﺤﻨﻴت أﻤﺎم اﻷم
ﻫل ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﺒﻌد ذا ﻋﺒﺎدة اﻝﻤﺎﻴﺎ؟
،ﻜﻴف ﻝك أن ﺘﻨﺴﻰ أن اﻝﻔﺎﻨدي ﻤﺎﺘﺎرام
ﻫﻲ اﻷﻨﺸودة اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌﺒرة ﻋن اﻝذوﺒﺎن؟

Is the true song of salvation?

.ة5#  " اB ! – ا

$ .:

N ف54
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5.14. த திர தாக

 اﻝظﻤﺄ ﻝﻠﺤرﻴﺔ١٤-٥

எ

தணி மி த த திர தாக

?

எ

ம

ேமாக ?

எ

ெறம த

ைனைக வில

எ

ெறம தி

ன க

அ

ெறா

ெம க

அ ைமயி

தீ

க

ேபா

?

ெபா

யா

?

ﻤﺘﻰ ﻫذا اﻝظﻤﺄ ﻝﻠﺤرﻴﺔ ﻴرﺘوي؟
وﻤﺘﻰ ﺤﺒﻨﺎ ﻝﻠﻌﺒودﻴﺔ ﻴﻨزوي؟

பாரத ஆ கவ ேதாேன

ஆாிய வா விைன ஆதாி ேபாேன
ெவ

றி த

ைண நி

ெம ய ேயா மி

ப ச

ேநா

பாாினி

நி

ேம

தா

த

அ ச

وﻤﺘﻰ ﻗﻴود أﻤﻨﺎ ﺘﻨﻜﺴر؟

ன

அ

ேறா

வா த

ந

ேறா ? 1

ெம ய

ைமக

த சம ைட தபி

யா

ேகா ?

ேவறினி யா

ஆாிய நீ
ெவ ெசய

ற

ேகா ?

،وﻴﺎ ﻤؤﻴد اﻝﺤﻴﺎة اﻵرﻴﺔ

ைகவிட லாேமா ?

நி

ெச

கடைமயி

லாேயா ?

ர சிகாமணி, ஆாிய ேகாேன.

! ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼر ُدل،دﻝﻨﺎ
ﻫل ﺤﻘﺎً أﻨﺎ ﻋﺒﻴداً ﺴﻨظل؟

அறமற தாேயா ?

அர கைர

وﻤﺘﻰ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻨﺎ ﺘﻨدﺤر؟
،رﺒﺎﻩ! ﻴﺎ ﻤﻘدر ﺤرب اﻝﺒﻬﺎرات

ழ ைதைய த ளிட ேபாேமா ?
எ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ேவாேன
2

பாரதியா பாட க

46

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

5.14. Thirst for Freedom
When will this thirst for freedom slake?

ﻫل اﻝﺠوع واﻝﻤرض وﺤدﻫﻤﺎ ﻝﻨﺎ اﻝﻨﺼﻴب؟

When will our love of slavery die?
When will our Mother’s fetters break?
When will our tribulations cease?
Lord! Architect of the Bharat War,
And sustainer of Aryan life!
Lead, lead us, to victory!
Is it right we remain slaves?

ﻓﻠﻤن ﺒﻌدﺌذ ﺘﻜون اﻝﺜﻤﺎر واﻷﻤﺠﺎد؟
ﻫل ﺴوف ﺘﺨذﻝﻨﺎ؛ ﻤن ﻨﺤن ﻝك ُﻋّﺒﺎد؟
ﻫل ﻝﻸم إﻝﻘﺎء طﻔﻠﻬﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎً؟
!ﺴﻴد اﻵرﻴﻴن
َ !أﻴﻬﺎ اﻝﻤﺤﺎرب اﻝﻤﻘدام

Are famine and disease alone our share?
For whom, then, are the laurels and fruits?
Would you abandon us, your suppliants?
Could the mother cast her child aside?

،!ﻤدﻤر أﺠﻨﺎس اﻝﺸﻴﺎطﻴن
،أﻴن اﻝدارﻤﺎ؟ أﻝﻴس ﻤن واﺠﺒك

Brave Warrior! Aryan Lord!
Destroyer of the demon-race,
Where’s your dharma? Is it not your duty
To revive us, and chase fear away?

أن ﺘﺤﻴﻴﻨﺎ وﺘطرح ﻋﻨﺎ اﻝﺨوف ﺒﻌﻴداً؟

பாரதியா பாட க
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5.15. த திர ப

[ رﻗص ﺒﺎﻻر ]ﻤدﻴﻨﺔ١٥-٥
ப லவி

ஆ ேவாேம - ப
பா ேவாேம
ஆன த த திர அைட
வி ேடா ெம
(ஆ )
பா பாைன ஐயெர ற கால
ேபா ேச ெவ ைள
பர கிைய
ைரெய ற கால
ேபா ேச - பி ைச
ஏ பாைர பணிகி
ந ைம
ஏ ேபா
ேபா ேச
எ

ற கால

ேபா ேச -

ேகவ ெச

ெகா

தரணி ெக

- நா
உ தியா

ேட ெவ றி ஊ ேவாேம - இைத
லாெம

( ) ஓ ேவாேம.

(ஆ )
எ ேலா
ஒ
ெபா
ஏமா

ெற

கால

ெதாைலகி

வ தேத -

ற கால

வ தேத

- இனி
ந ேலா ெபாியெர
ெக ட
நயவ ச கார

கால
நாச

வ தேத வ தேத.

-

ணி

ெதாழி

 ﻋﺴﺎﻨﺎ ﻨﻐﻨﻲ،ﺘﻌﺎل
ﻝﻤﻨﺘﻬﻰ ﺴﻌﺎدة اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻨﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ
 ﻋﺴﺎﻨﺎ ﻨرﻗص،ﺘﻌﺎل
!ﻝﻠﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻨﻘﺘﻨﻲ

ﻝن ﻴﺼﻴﺢ اﻝﺒرﻫﻤﻲ ﺒﻌد ﻫذا أن
ﺜﺎﻨﻴﺔ
ً " ﺴﻴدي،"ﺴﻴدي
ﻝن ﻴﺒﻘﻰ رﺠل ﻤن اﻝﺒِﻴض ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض
ﻷن "اﻝﺴﺎدة" ﻫم ﻤن ﻴﺒﻘون
ﻝن ﺘﻤﺘد ﻴد ﻝؤﻝﺌك ﺒﻌد اﻵن
 ﻻ ﻨﺤﻨﻲ،ﻝﺼدﻗﺎﺘﻬم
أو ﻨﺤﻴد إﻝﻰ ﻤن ﺨدﻋوﻨﺎ
!أﺒداً ﺒﻌد اﻵن

(ஆ )
உழ

ﻜورس
َ اﻝ

கால

(ஆ )

த திர எ பேத ேப
எ ேலா
சமெம ப

ச

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

வ தைன ெச ேவா

பாரதியா பாட க
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களி தி

ேபாைர நி தைன

ெச ேவா .
விழ

நீ பா சி மாய மா ேடா - ெவ
ண ( ) உைழ
டல ஓய

மா ேடா .
நாமி
இ த
மியி
பாி

(ஆ )
நா

நம எ

ப தறி ேதா - இ

நம ேக உாிைமயா எ
எவ
ரண

வா ேவா .

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ப தறி ேதா -

இனி அ ைம ெச ேயா ேகய ைம ெச
(ஆ )

5.15. Song of Liberty
Chorus
Come, that we may sing,
For Freedom’s bliss is ours;
Come, that we may dance,
For Liberty is ours!
A Brahmin no more will be hailed
As “Lord, Lord,” again;
No more a white man in our land
As “Master” shall remain;
No more to those who would receive
Of such their alms, we bow,
Or bend to those who us deceive;
Never from now!
Hail Freedom! Freedom! everywhere
The word is trumpeted!
That we are brethren, equals born,

ﻤرﺤﺎ ﻝﻠﺤرﻴﺔ! اﻝﺤرﻴﺔ! ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎن
!ﻨطﻘﻨﺎ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺒﺄﺼوات ﻋﺎﻝﻴﺔ
ﺒﺄﻨﻨﺎ أﺨوة ُوﻝدﻨﺎ ﺴواﺴﻴﺔ
،ﻷﻨﻪ ﺒﺎﻝطﺒﻊ ﺼﺎح اﻝﻤﻨﺎدي
اﻝﺒراﻗﺔ
ّ  ﺨذ أﺼداف اﻝﻌﺎج،ﺘﻌﺎل
!"وﺘﻨﻬد "إن اﻝﻜﻔﺎح ﻗد أﺜﻤر ﻤﺂرﺒﻪ
ﻋل اﻷرض ﺘﻌﻠم
ّ ،ﻋل اﻷرض ﺘﺴﺘﻤﻊ
ّ
!أن أﻴدﻴﻨﺎ ﺒﺎﻻﻨﺘﺼﺎر ﻗﺎﺒﻀﺔ

ﻴﺎل اﻝﻤﺘﻌﺔ! ﺤل اﻝوﻗت ﺤل
ِ ًوأﺼﺒﺢ اﻝﻤرء وﺠﺎرﻩ ِﻤﺜﻼ
وﻤﺜل
ﺴل اﻝﻤﺨﺘﺎﻝﻴن وذوي اﻝزﻴف
ﻤن اﻷﻓﻀل؟ اﻝطﻴﺒون ﻻ ﻏﻴر
ﻓﻠﻴﺒﻘﻰ ﻜل ﻤن ﻫؤﻻء ﻋظﻴم
ﻓﺎﻷﺸرار ﻓﻲ اﻝﺴﻘوط ﻴﻬوون
وﺒدت ﻗوﺘﻬم ﺴراب ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ

பாரதியா பாட க
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﻤﺤﺎرﻴث ﻝﻨﺎ وﻋرق اﻝﺠﺒﻴن
ﻻ ﺒد ﻓﻲ ﺸرف ﻋﻨدﻨﺎ ﺘﻜون
اﻝﻌراﺒﻴد اﻝﺨﺎوون ﻨﺴﺨر ﻤﻨﻬم

O joy! the time has come when one
Is only as his neighbour;
The cheats of pomp and foppery
who are the great? only the good;
And these shall great remain;
The evil men in fall have shown
Their strength is vain;

أﻤﺎ آن ﻝﻨﺎ وﻨﺤن ﻨﺸﺒﻪ اﻷﻋﺸﺎب اﻝﻀﺎرة

The sweated labour and the plough
Of us shall honoured be;
Vain revelers a target stand
Unto our mockery;
Shall we the fat unwholesome weed
Labour to water and save?
Or waste, in serving greedy drones,
Our life-blood brave?

 ﻫل ﻴﺠري ﻓﻲ ﻋروﻗﻨﺎ دم،ﻗوت اﻝﺤﺸرات

This land beneath our feet, we know,
Sure, is our very own;
Its proud possession could belong
To us and us alone;
Nor would we slave to any soul.
Come from the whole wide earth and hoar;
The Perfect only, we would serve
Fore evermore.

اﻝﺴﻤﺎن
أن ﻨﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻨﺤﻔظﻬﺎ؟ أو ﻋﻠﻰ
،اﻝﻨﻔﺎﻴﺎت

اﻝﺸﺠﻌﺎن؟
 ﻨﻌرﻓﻬﺎ ﺒﺎﻝطﺒﻊ وﻫﻲ،ﻫذﻩ اﻷرض ﺘﺤﺘﻨﺎ
،ﻤﻠﻜﻨﺎ
، ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻨﺎ وﻝﻨﺎ وﺤدﻨﺎ،أﺜﻤن ﻜﻨز ُﻴﻘﺘﻨﻰ
ﻻ ﻝن ﻴﺴﺘﻌﺒدﻨﺎ أي أﺤد ﻴﺄﺘﻲ ﻤن أي أرض
 ﻤن ﻨﺘوﺠﻪ ﻝﻬﺎ ﺒﺨدﻤﺘﻨﺎ،ذات اﻝﻜﻤﺎل وﺤدﻫﺎ
.ًداﺌﻤﺎً وأﺒدا

பாரதியா பாட க
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

 اﻝﺨﻼص١٦-٥

5.16. வி தைல

வி தைல! வி தைல! வி தைல!
பைறய
ைலய
பரவ ேரா

!اﻝﺨﻼص! اﻝﺨﻼص! اﻝﺨﻼص

இ
தீய
வி தைல
றவ

மறவ
வி தைல!
திறைம ெகா ட தீைம ய ற
ெதாழி
ாி
யாவ
ேத த க வி ஞான எ தி
வா வ இ த நா
ஏைழ ெய

ேல.

 واﻝﺒوﻻﻴﺎس، واﻝﺘﻴﺎس،ﻝﻠﻤﻨﺒوذﻴن

(வி தைல)

 واﻝﻤﺎراﻓﺎس، واﻝﻜوراﻓﺎس،ﻝﻠﺒﺎراﻓﺎر

அ ைமெய

எவ
இ ைல ஜாதியி ,
இழி ெகா ட மனித ெர ப( )
இ தி யாவி இ ைலேய
வாழி க வி ெச வ எ தி
மனம கி
ேய
மனித யா
ஒ நிக
சமானமாக வா வேம!

!اﻝﺨﻼص
 ﺘﻌﺎﻝوا ﺠﻤﻴﻌﺎ،ﺘﻌﺎﻝوا ﻓُرادى
(வி தைல)

ேல.

ﻝﻴﺼﻴر ﻜل ﻤﻨﺎ ﻤﻌﻠﻤﺎً ﺤﻜﻴﻤﺎ
ﻓﻠﻨﻔﻌل اﻝﺨﻴر وﻨﺘﻘن اﻝﻌﻤﻼ

மாத த ைம இழி ெச
மடைம ைய ெகா
ேவா
ைவய வா
த னி எ த
வைகயி
நம
ேள
தாத எ ற நிைலைம மாறி
ஆ க ேளா ெப க
சாிநி க ச மான மாக
வா வ இ த நா

!اﻝﺨﻼص

!اﻝﺨﻼص! اﻝﺨﻼص! اﻝﺨﻼص

(வி தைல)

ﻻ ﻓﻘر! ﻻ ﻋﺒودﻴﺔ! ﺒﻌد اﻵن
ﻝﻴس أﺤد وﻀﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﻬﻨد ﻴوﻝد
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5.16. Deliverance
Deliverance! Deliverance! Deliverance!
To the Pariahs, the Tiyas, the Pulayas
Deliverance!

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
اﻝﻌﻠم واﻝﺜروة ﻻ ﺒد وأن ُﻴﺤﺎزان
ﺘرﻓرف اﻝروح ﻝﻠروح ﻓﻲ أﺸﺠﺎن
ﺴوف ﻨﺤﻴﺎ ﻤﻌﺎً وﻜﻠﻨﺎ أﻗران

To the Paravas, the Kuravas, the Maravas
Deliverance!
Come one, Come all
Let us all become learned and wise

ﻓﻜل اﻝﻨﺎس ﺘﺼطف ﻓﻲ ﻤرﻜز واﺤد
!اﻝﺨﻼص! اﻝﺨﻼص! اﻝﺨﻼص

Let us do useful and skilful work.
Deliverance! Deliverance! Deliverance!

ﺴوف ﻨﺤرق اﻝﺤﻤﺎﻗﺎت
No more penury! No more slavery!
None is low-born in India.
Learning and wealth, each and all shall attain.
Soul shall flow to soul in joy;
We’ll live together as equals,
As persons of the same status,
Deliverance! Deliverance! Deliverance!

We will burn the folly

اﻝﺘﻲ ﺘزدري اﻝﺴﻴدات
ﻻ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻻ ﻋﺒودﻴﺔ
ﻓﻲ أي ﻤﻨﺎح ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ
اﻝﻨﺴﺎء ﻝﻠرﺠﺎل ﺸﻘﺎﺌق
ﻓﻲ أرﻀﻨﺎ ﻫذﻩ اﻷرض

that despises womenfolk.
No more subservience or slavery
In any walk of life.
Men and Women shall equal be
In this land of ours.
Deliverance! Deliverance! Deliverance!

!اﻝﺨﻼص

பாரதியா பாட க

52

5.17. த திர ேதவியி
இத த
இட மி
பத தி

மைனயி

தி

இர

டா

ﻤﺤروم ﻤن ﻨﻌﻴم اﻝﺒﻴت

மாறி

திழி

வித த

ேகா

றா
இ

ன

விைள ெதைன அழி தி
த திர ேதவி! நி
ெதா திட
நி

டா

ைன

ப

ன

பைட
பி

ன

ﺴواء ﻓﻲ اﻝرﺘﺒﺔ واﻝﻤﺎل

ெப றி லாதா

நிகாிலா ெச வ ேர

,

தி டா ேர

எ

னவ வா

அணிக ேவ
ேதவி! நி

,

أو ﻤﻠﻴون ﻤﺼﻴﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺸﻜﺎل

,

ﻋﻠﻲ
ّ واﻝﻌرق ﻴﻜﺎد أن ﻴﻘﻀﻲ

ணி லாத

ெப ைமயி சிற தா ேர
அ

ﻋﺎر ﺸﺎﻤل وﺴﻘوط ﻓﻲ ﻫوة اﻝﺨزي

க வி ேக வி,
ய

ﺒﺴت ﻓﻲ اﻝوﻴل
ُ إذا ُﺤ
وﺘﻐﻴر ﺘﻐﻴر اﻝﺤﺎل

மற கி ேலேன.

ன

 ﺘرﻨﻴﻤﺔ ﻹﻝﻬﺔ اﻝﺤرﻴﺔ١٧-٥

நீ கி

சிைற ப

பழிமி

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ைக பாழா ,
பிண ேதா ெடா பா .

ﻴﺎ إﻝﻬﺔ اﻝﺤرﻴﺔ! وﻝو ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺤﺎل
ﻝن أﻨﺴﻰ أن أﻋﺒدك

ெனாளி ெபறாத

ேதயேமா ேதய மாேமா?
ஆவிய
அறி
காவிய
கைலக
பாவிய ர

ேடா ? ெச ைம
ேடா ? ஆ க
க

ேடா ?

ஞான

ேவத க

ேடா ?

ேறா நி த

பாலன பைட தி லாதா ?

ﻤن ﻝم ﺘﺤل ﻋﻠﻴﻬم ﺒرﻜﺎﺘك اﻝﻘدﺴﻴﺔ

பாரதியா பாட க

ஒழிவ

ேநாயி சாவா ,

ஊ கெமா
கழி

திட கைடயி

இழிவ
கனவி
அ

றறிய மா டா ,

மா க ெள லா

இக

அழி

53

வா
இ

நி பா

ைக ேதரா ,
ப

காணா ,

ெப ைம ந
ைன! நி

அ

ெபறாதா .

5.17. Hymn to the Goddess of Liberty
Bereft of the comforts of home

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﺤﺘﻰ ﻝو ﻜﺎﻨوا أﺜرﻴﺎء ﻻ ﻴﻀﺎﻫﻴﻬم أﺤد
ﺤﺘﻰ ﻝو ﻜﺎﻨوا أﻤﺎﺠد وﻤﻌﺎرﻓﻬم ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﺤد
 ُﻜﺜُر أو ﻗل اﻝﻌدد،ﻤﺜﻘﻔﻴن ﻜﺎﻨوا أو أﻤﻴﻴن
أو ﺤﺘﻰ ﻝو ﻝم ﻴﻜن ﻝﻬم ﻋد وﻻ ﺤد
.ﺒل اﻷﻨﻘﻴﺎء اﻵﺨرون ﻋﻠﻴﻬم ﻴﺘﻔوﻗون
ﻤﺎ ﻫو ﻨﻔﻊ ﺤﻴﺎة ﻜﻤﺜل ﺤﻴﺎة ﻫؤﻻء؟
أﺠﺴﺎد ﻤﻴﺘﺔ ﻤزﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﺠواﻫر

Were I to be gaoled in woe,
Altered, both in estate and wealth
Shame-rife, to fall in disgrace low;
Or a million misfortunes varied
Transpiring were to rout me,
Goddess Liberty! even then,
I will not forget to worship thee.

Those unblessed of thy divine grace
Be they rich beyond all compare
Be they exalted, versed in lores
Taught and heard, numerous and rare
Besides in innumerable

إﻝﻬﺘﻲ! اﻷرض ﺨوت ﻤن ﻀﻴﺎك
،أﻤﺔ؟ ﻗوﻝﻲ
ّ ﻫل ﻨﻘول ﻋن ﺘﻠك
ﻫل ﺴﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﺤﻴﺎة؟ ﻫل ﻋﻨدﻫم ﻤﻌﺎرف
ٕواﻨﺼﺎف؟ وﻫل ﻋﻨدﻫم ﺜروة؟
ﻫل ﻫﻨﺎك ﻤﻼﺤم؟ ﻫل ﻋﻨدﻫم ﻓﻨون
.وﻋﻠوم وﻓﻴدا؟ ﻜﻼ
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﻷﻨﻬم ﺘوﻗﻔوا ﻋن اﻻﺴﺘﻤﺴﺎك

Of what use the life such as theirs?
A dead carcass adorned in jewel.

Goddess! the land shorn of thy light
Do we call that a nation? Say,
Will there be life? Have they knowledge
And uprightness? And wealth, have they?
Are there epics? Have they the arts
Scientific, the Vedas? Nay.
To forgo the ministrations
Of thy grace, sinners, aren’t they?

They will die of incurable sickness
Willness to ken a zest for life;
Insulted even by the brutes
Infamous, they’ll stand last in strife;
They know not the life free from blame
Eyeless to joys even in dream;
They, who, devoid of thy grace,
Mother! who gifts immortal fame.

 أﻝﻴﺴوا ﻜذاك؟، اﻝﻤذﻨﺒون،ﺒﻜرﻤك

اﻝﻌﻀﺎل
ُ ﺴوف ﻴﻤوﺘون ﻤن اﻝداء
ﻋﺎﻓﻴﺔ اﻹدراك ﻤﺘﻌﺔ ﺘدوم اﻝﺤﻴﺎة
ﺘُﻬﻴﻨﻬم ﺤﺘﻰ اﻝﺒﻬﺎﺌم وﻓﻲ ﻋﺎر
ﺴﻴﺒﻘون أﺒداً ﻓﻲ ﻨزاع
ﻻ ﻴﻌرﻓون اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻤﻌزل ﻋن اﻝﻤﻼم
ﻻ ﺘرى ﻋﻴوﻨﻬم اﻝﻤﺘﻊ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻷﺤﻼم
! أﻤﺎﻩ، ﻤن ﺨﻠو ﻤن ﺒرﻜﺎﺘك،ُﻫم
.ﻴﺎ ﻤن ﺘﻤﻨﺤﻴن اﻝﺒزوغ ﻋﻠﻰ اﻝدوام
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5.18. த திர பயி
த ணீ வி
இ பயிைர

 ﻨﺒﺎت اﻝﺤرﻴﺔ١٨-٥

ேடா வள

ேதா ? ச ேவசா!

க

ணீரா கா ேதா ; க க தி

எ

ணெமலா ெந யாக எ
வள த

வ

ண விள கிஃ

ளேமா?

ம ய தி

ளேமா?

:إﻨﻪ ﻤﺼﺒﺎح ﻻﻤﻊ زﻴﺘﻪ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ

ன

ேதா ேபாேமா?

إﻨﻪ ﺴﻌدك ﻫل ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻤوت؟
ேம

ெபா யாேமா?
க ம விைள க

சா

யா க

ேறா ெசா
டெதலா

ﺒﻌد ﺴﻨوات ﺘﻘدم آﻻف ﻫﻨﺎك ﻓﻲ أﺤد اﻷﻴﺎم

ேபாதாேதா?

 ﻫل ﻨﻠﻘﻴﻬﺎ؟،ﻤﺎﺴﺔ ﻤﺎ أروع ﺒﻬﺎﺌﻬﺎ

ேமேலா க ெவ சிைறயி
கிட ப
ேலா க ெச க யி ேநாவ
கா
எ
க
கா

கிைலேயா?
ண ற ந ேலா இதய
ண ற ேச ேபா கல

காத

வ

 ﻫل ﻜذب ﻋﻠﻴﻨﺎ،اﻝﻔﻀﺎﺌل ﺴوف ﺘﻔوز

கியி

ﻗﺎﺌﻠوﻫﺎ اﻝراﺸدون؟

கிைலேயா?

மாதைர
யா பிாி

ம கைள

ைளஞ க

நீ

அற

ஓ

ன எ க

ﻋﻠﻰ اﻝدﻤﻊ ﻻ اﻝﻤﺎء ﻗﺎﻤت دﻋﺎﺌم ﻫذا اﻝﻨﺒﺎت
 ﻫل ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ُﻴﺤرق؟، رﺒﺎﻩ،إﻨﻪ ﺴﻌدك

யிாி

ஓராயிர வ ட ஓ
கிட த பி
வாரா ேபாலவ த மாமணிைய

த மேம ெவ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

வ

தழித

நிைல தி
கி

க

ﻫل ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻨﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻲ ﻜل ﻫذﻩ

ைம

காணாேயா?
த

ெம யானா

ஓ வர நீ ந

திேய.

اﻝﻌﺼور؟
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5.18. Freedom Plant
With tears, not water, this plant we reared;
Is it your pleasure, Lord, it should be seared?

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
أﻻ ﺘرى اﻷﺒطﺎل وأرﺒﺎب اﻷﻗﻼم
ﺴﺘﻌﺒدون ﻓﻲ اﻝﻤطﺎﺤن ﻴﻨزوون ﻓﻲ
َ ُﻴ
اﻷﻏﻼل؟

A lustrous lamp with our life’s ghee fed:
Is it your pleasure it should be dead?
After years a thousand there came on a day
A diamond most dazzling; shall we throw it
away?
Virtue will win - is it a lie of the sages?
Our sufferings not enough through all these

 ﻗﻠوﺒﻬم ُﺨﻨِﻘت،ﻋدد ﻻ ُﻴﺤﺼﻰ ﻤن اﻷﺨﻴﺎر
،
 ﻤن ﻜل ﺸﻲء ُرﻤﻴت؟، ُذﻫﻠت،ُﻋﻤﻴت

ages?
Can’t you see heroes and men of letters
Slaving at mills, rotting in fetters?

ﺒﺤﻜم اﻝطﻐﻴﺎن اﻝﻘﺎﺴﻲ ﻤﻌزوﻝﺔ ﺒﻘﻴت
 أﺤﺒﺎب ﺒﻬم اﻷﻗدار أﺤﺎطت؟،آﺒﺎء ﻝﻌﺎﺌﻼت

Countless good ones, their hearts stifled,
Blinded, bewildered, of all things rifled?
By baleful tyranny kept separated
Fathers from families, lovers ill-fated?
If virtue and you abide as they say
Grant us this one gift in our day!

ﻝو ﻜﺎﻨت اﻝﻔﻀﻴﻠﺔ وأﻨت ﺘﺒﻘﻰ ﻜﻤﺎ ﻴﻘوﻝون
!ﻓﺄﻨزﻝن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻫذﻩ اﻝﻌطﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻴوم
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 اﻝروح اﻝوطﻨﻴﺔ-٦

சி

6.19. அ சமி ைல

 ﻻ ﻨﺨﺎف١٩-٦

அ சமி ைல அ சமி ைல அ செம ப
தி ைலேய
இ சக
ேளாெரலா எதி
நி ற
ேபாதி
,
அ சமி ைல அ சமி ைல அ செம ப
தி ைலேய
சமாக எ ணி ந ைம
ெச த
ேபாதி
,
அ சமி ைல அ சமி ைல அ செம ப
தி ைலேய
பி ைச வா கி உ
வா ைக ெப
வி ட ேபாதி
அ சமி ைல அ சமி ைல அ செம ப
தி ைலேய
இ ைசெகா ட ெபா ெளலா இழ
வி ட
ேபாதி
,
அ சமி ைல அ சமி ைல அ செம
தி ைலேய

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ப

1

க சணி த ெகா ைக மாத க

 ﻻ ﻨﺨﺎف ﻋﻠﻰ، ﻻ ﻨﺨﺎف،ﻻ ﻨﺨﺎف
!اﻹطﻼق
،ﺤﺘﻰ ﻝو ﻜل اﻝﻌﺎﻝم ﺠﺎء وﺒﻨﺎ أطﺎق
 ﻻ ﻨﺨﺎف ﻋﻠﻰ، ﻻ ﻨﺨﺎف،ﻻ ﻨﺨﺎف
!اﻹطﻼق
ﺤﺘﻰ ﻝو اﺴﺘﺨﻔوا ﺒﻨﺎ وازدروﻨﺎ اﻵﺨرون
 ﻻ ﻨﺨﺎف ﻋﻠﻰ، ﻻ ﻨﺨﺎف،ﻻ ﻨﺨﺎف
!اﻹطﻼق
ﺤﺘﻰ ﻝو ﻗدر ﻝﻨﺎ ﺤﻴﺎة اﻝﻔﻘر واﻹﻤﻼق

க

ேபாதி
,
அ சமி ைல அ சமி ைல அ செம
தி ைலேய
ந ைசவாயி ேலெகாண
ந ப

 ﻻ ﻨﺨﺎف ﻋﻠﻰ، ﻻ ﻨﺨﺎف،ﻻ ﻨﺨﺎف
ப

ேபாதி
,
அ சமி ைல அ சமி ைல அ செம ப
தி ைலேய
ப ைச னிைய த ேவ பைடக வ த
ேபாதி
,
அ சமி ைல அ சமி ைல அ செம
தி ைலேய

ப

!اﻹطﻼق
،ﺤﺘﻰ ﻝو ﻜل ﻤﻨﺎ ﻝﻪ ﻋزﻴز دﻤﻪ ﺴوف ُﻴراق
 ﻻ ﻨﺨﺎف ﻋﻠﻰ، ﻻ ﻨﺨﺎف،ﻻ ﻨﺨﺎف
!اﻹطﻼق
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உ சிமீ வானி
கி ற ேபாதி
அ சமி ைல அ சமி ைல அ செம ப
தி ைலேய.

,

2

6. Spirit of Valence
6.19. Fear We Not

Fear we not, fear we not, fear we not at all!
Though all the world be ranged against us,
Fear we not, fear we not, fear we not at all!
Though we are slighted and scorned by others,
Fear we not, fear we not, fear we not at all!

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ﺤﺘﻰ ﻝو وﻤﻀت اﻝدروع واﻝﺘروس
 ﻻ ﻨﺨﺎف ﻋﻠﻰ، ﻻ ﻨﺨﺎف،ﻻ ﻨﺨﺎف
!اﻹطﻼق
ﺤﺘﻰ ﻝو ﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺼﺤﺎب ﺴﻘﺎﻴﺘﻨﺎ
اﻝﺴﻤوم
 ﻻ ﻨﺨﺎف ﻋﻠﻰ، ﻻ ﻨﺨﺎف،ﻻ ﻨﺨﺎف
!اﻹطﻼق

Though fated to a life of beggary and want,
Fear we not, fear we not, fear we not at all!
Though all we owned and held as dear be lost,
Fear we not, fear we not, fear we not at all!

ﺤﺘﻰ ﻝو ﺠﺎءت اﻝرﻤﺎح ﻤﺼﻴﺒﺔ اﻷﺠﺴﺎد ﻝﻨﺎ
ﺘﺴوم
 ﻻ ﻨﺨﺎف ﻋﻠﻰ، ﻻ ﻨﺨﺎف،ﻻ ﻨﺨﺎف

Though the corset - breasted cast their glances,
Fear we not, fear we not, fear we not at all!

!اﻹطﻼق

Though friends should feed us poison brew,
Fear we not, fear we not, fear we not at all!
Though spears reeking flesh come and assail us,
Fear we not, fear we not, fear we not at all!
Though the skies break and fall on the head,
Fear we not, fear we not, fear we not at all!

ﺤﺘﻰ ﻝو ﺘﺸﻘﻘت اﻝﺴﻤﺎوات وﻫوت ﻋﻠﻰ
اﻝرؤوس
 ﻻ ﻨﺨﺎف ﻋﻠﻰ، ﻻ ﻨﺨﺎف،ﻻ ﻨﺨﺎف
!اﻹطﻼق
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6.20. ச ரபதி சிவாஜி
(த

ைசனிய தி

றிய )

()ﺨطﺎب ﻝﻤﺤﺎرﺒﻴﻪ

கா!

வ ேத மாதர ! வ ேத மாதர !
மா றல த

ைல நா றேம யறியா

ஆ ற ெகா
ேவத
பாத
ர

பழி

ததி

வ

க நா !

ெவளி திைச மிேல ச

ெபா
பேளா பாரத ேதவி?
அவாிைச விாி தி
லவ

பாெரலா ெப
க பர பிய நா !
த மேம உ வமா தைழ த ேபரரச
நி மல னிவ
நிைற த ந னா !
ரைர ெபறாத ேம ைமதீ ம ைகைய
ஊரவ மல ெய

ைர தி

நீரத

த வ , இ நிைனவக றாதீ !

மி;

நா ! க ைக

திைர ய ைன
இ ன
ெபாழி க
வள க
உ

னத மைலக

 وأﻝف ﻤرﺤﺎ، وأﻝف ﻤرﺤﺎ ﻴﺎ أم! ﻤرﺤﺎ،ﻤرﺤﺎ
!ﻴﺎ دورﺠﺎ
!ﻓﺎﻨدي ﻤﺎﺘﺎرام! ﻜل اﻝﻤﺠد ﻝﻸم

!اﻝراﺌﺤﺔ اﻝﻨﺘﻨﺔ ﻝﻘﺎﻋدة ِﻋداﻫﺎ

ெகலா திலக ;

நீரத
த வ , இ நிைனவக றாதீ !
வானக
இமயமா வைர
ஏைனய திைசகளி இ திைர கட
கா தி

وأﻝف ﻤرﺤﺎ ﻝﻠﺒﻬﺎرات

ﻫذﻩ اﻷﻤﺔ اﻝﻤﺸﻬورة اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻀرﻫﺎ

மி பழ ெப

பா

،[ ﻤرﺤﺎ ﻴﺎ ﺒﻬﺎﻓﺎﻨﻲ ]واﻫب اﻝﺤﻴﺎة،ﻤرﺤﺎ

நா !

பாரத

பாரத நா

 ﺘﺸﺎﺘراﺒﺎﺘﻲ ﺸﻴﻔﺎﺠﻲ٢٠-٦
[]اﻹﻤﺒراطور ﺸﻴﻔﺎﺠﻲ

ஜயஜய பவானி! ஜயஜய பாரத !
ஜயஜய மாதா! ஜயஜய

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

اﻝﻬﻤﺞ – اﻝذﻴن ﻝﻠﻔﻴدا ﻴﺴﺒون؟

சி
ைனக
ன க
இைணயிலா

ஒளி த

ﻫل اﻝﺒﻬﺎرات اﻝﻘُدس ﺘﺤﺘﻤل اﻝﻤﻼﻋﻴن

நா !

ﻫﻨﺎ اﻷﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﻌﺎﻝم اﻨﺒﻌﺜت
ﺸﻬرة اﻷﺒطﺎل ﻋﺒر ﺘﻔرد اﻝﺸﻌراء
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ைப நிற பழன பசியிலா தளி க
ைம நிற

கி க

ேதவ க

வழ

வா விட , திற

ஆவேலா டைட
ஊனெமா

அ

ய

ﻫﻨﺎ اﻷﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻠوك اﻝﻌظﺎم ﺒرزت

னா !

! وﺘﺠﺴﻴد اﻝدارﻤﺎ،وﻋﺼﻤﺔ اﻝﻘدﻴﺴﻴن

னிவ

க நா !

றறியா ஞானெம

வானவ விைழ
பாரத நா

ெபா

ﻫذﻩ اﻷﻤﺔ وﺴﻤت اﻝﻤرأة اﻝﺤﻘﻴرة

மி,

மா சியா ேதய !

ைச பகரயா

! ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺎ وﻝدت،اﻝﺘﻲ ﻷﺒطﺎل ﻤﺎ وﻀﻌت

வ லேனா?

!""ﻋرﻴﻘﺔ ﻫﻲ اﻝﺒﻬﺎرات وأﻨﺘم ﺒﻨوﻫﺎ

நீரத
த வ நிைனவக றாதீ !
தா தி நா ைட த க
மிேல ச
ேப தைக ெகா ேடா ெப ைம
வ ைம
ஞான
அறியா நைவ ாி பைகவ
வானக அட க வ தி
அர க ேபா
இ நா

பைட ெகாண

இ

وﻻ ﺘﻨﺴوا أﻨﻬﺎ "درة ﺠﺒﻴن اﻷرض
وأﻨﺘم ﺒﻨوﻫﺎ" ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﻻ ﺘﺘﺨﻠوا

ன ெச

اﻝﺒﻬﺎرات ﻫﻲ إﻝﻬﺔ ﻜل ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم

கி றா !
ஆலய அழி த
அ மைற பழி த
பாலைர வி தைர ப கைள ஒழி த
மாத க பழி த
மைறயவ ேவ வி
ஏதேம
ெமா

க தா

ம களா
தா
மா

வ

இய றிநி கி
ேதா றி

பிற ேதா ம வ

 ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﻻ ﺘﺘﺨﻠوا،وأﻨﺘم ﺒﻨوﻫﺎ
ﻓﻲ اﻝﺸﻤﺎل ﻫﻴﻤﺎﺸﺎل اﻝﺴﺎﻤﻘﺔ

றா !

வ
தி

 ﻋﻨﻬﺎ زودوا،وﻓﻲ اﻝﺠﻨوب اﻝﺒﺤور اﻝﻌظﺎم

ேபால
ண .

اﻝﻐﺎﻨﺞ واﻝﺴﻨد وﻴﺎﻤوﻨﺎ ذوي اﻷﻤواج اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ

தி நா ைட தக தி மிேல சைர
திட வி
பா வா
ேமா

வா
ெகா ?
மானெம றிலா

மா றல ெதா

நாெயன வா ேவா

நமாி இ

اﻝﻌﻴون واﻝﻤﻴﺎﻩ وﺤﻼوة اﻝﺤداﺌق اﻝﻨﺎدرة

பரா

ஈன
றி க எவ ெகாேலா வி
தா பிற ைக பட சகி பவ னாகி

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

வ

?

ளேனா?

 ﺠﺒﺎل ﻓرﻴدة ﺴﺎﻤﻘﺔ ﻫﻨﺎ،واﻝﺤﻘول اﻝﻤﺜﻤرة
زاﺨرة
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பிற ைட யா சியி

றி
ேபா ஆாிய ன ல ,
லா யா ைகைய ேபா றிேய தா நா

பிலா தி

ேபா

ஆாிய ன ல .

ﺘﻠك اﻝﺤﻘوق داﺌﻤﺔ اﻝﺨﻀرة ﻗد ﺘﻜون ﻝﻠﺨطر
ُﻤﺒﻌدة
اﻝﺴﺤب اﻝﺴوداء اﻝﻤطﻴرة دوﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﻝﻤﻴﺎﻫﻬﺎ

ஆ

ைன ெகா
ேவ விக இய றி
ைன ெப வைத வி
வ சிலேர
ெந சக
திைய நில திைட வ
வ சக மழி
மாமக
ாிவ யா
ேவ வியி இ ேபா

ேவ விெயா

தவ தினி

தவ பிறி தி ைல!

இ ேபா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

றி ைல!

6.20. Chatrapati Shivaji’s
Address to His Warriors
Hail, Hail Bhavani! Hail, all Hail Bharat!
Hail, all Hail Mother! Hail, all Hail Durga!
Vande Mataram! Praise be to Mother!
This is the famous nation that suffered not
The stinking odour of enemies base!
Will Bharat-Devi brook of unblest feet
Of Barbarians - revilers of Veda?
This is the nation whence wafted to the world
The fame of heroes through minstrels matchless!

!ﻤﻠﻘﻴﺔ
اﻝوطن اﻝﻘدس ﻝﻸﻤﻼك! أرض ﻤﻤﺠدة
!ًﻴﺴﻌﻰ ﻝﻬﺎ اﻝﺤﻜﻤﺎء اﻝﻌظﺎم ﺴﻌﻴﺎً ﺤﺜﻴﺜﺎ
!ﻻ ﻋﻴوب ﺘﺸوﻩ ﻫذﻩ اﻷرض أرض اﻝﺤﻜﻤﺔ
أرض ﺴﺎﺤرة ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻬﺎ اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت
!اﻝﻌﻠﻴﺔ
ﻫل ﻴوﺼف ﺒﻬﺎء اﻝﺒﻬﺎرات ﺒﻌﺒﺎراﺘﻲ
اﻝﻠﻔظﻴﺔ؟
.أﻨﺘم ﺒﻨوﻫﺎ أﺒداً ﻝﻬذا ﻻ ﺘﻨﺴوا
 ﺸﻴﺎطﻴن ﻓﻲ أﺜواب اﻝرﺠﺎل،ﻫﻤﺞ ﻗﺴﺎة

This is the nation where flourished mighty kings

 وﺒﺴﺎﻝﺘﻬﺎ وﻤﻌﺎرﻓﻬﺎ،ﻤﺎت اﻷﻋﺎدي ﺒﺒﻬﺎﺌﻬﺎ

And saints blemishless, dharma incarnate!

ﻤﻘﺘرﻓو اﻝﺸر اﻷﺘراك ﻤﺜل اﻝﺸﻴطﺎن ﺠﺎءوا

This nation dubbed the ignoble woman
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Who bore not heroes, as nullipara!

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﻝﺤرﺒﻬﺎ

‘Ancient is Bharat and you her children’!
Forget not; ‘Bharat is the tilak of earth;
You her children’; forsake not this thought.
Bharat is the deity of the whole world;
You are her children; forsake not this thought.
On the north, sky-piercing Himachal
And on other sid es the great seas, protect her,
Ganga, Sindhu, Jamna of pure billows
Spas, Waters, rare gardens sweet, fertile fields

ﻋواﻝم ﻤن اﻝﺴﻤﺎء أﺘت ﺒﺠﻴوﺸﻬﺎ
وأﻝﺤﻘت ﻤﺼﺎﺌب ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻷرض أﻤﻨﺎ
اﻝﻤﻌﺎﺒد واﻝﻜﺘب اﻝﻤﻘدﺴﺔ ﺸوﻫوﻫﺎ
اﻷطﻔﺎل واﻝﺸﻴوخ واﻷﻨﻌﺎم دﻤروﻫﺎ
اﻝﻨﺴﺎء اﻏﺘﺼﺒوﻫﺎ وأﻓﺎﻋﻴل ﺠﺎءوﻫﺎ

Peerless, and lofty mountains here abound!
That ever-green fields may starve off hunger

ﺘﻨﻘض ﺘﻘدﻴم اﻝﻘراﺒﻴن اﻝﻤﻘدﺴﺔ

The pitch dark rainclouds for ever pour here!
Divine home of angels! Glorious land
Eagerly sought by the holy Munis!
No imperfection mars this Land of Wisdom!

ﺤﺎﻻ ﺒرزوا
ً ﻤﺜل اﻝﺒراﻋم ُوﻝدوا ﺜم
 ﻝﻠﻤوت ُﻴﺤﺒوا،رﺠﺎل ﻋﻠﻰ اﻷرض ُوﻝدوا

Majestic land by celestials sought!
Is Bharat’s glory by me effable?
You are her children, never forget this.
Ruthless barbarians, men demon-like.

 ﺤﻴﺎة ﻤن ﻴﻬﺎدﻨون،ﻫل ﺘﺴﻤون ﺤﻴﺎﺘﻬم
اﻷﺠﺎﻨب اﻷﺴﺎﻓل ﻤن ﺒﺄرﻀﻨﺎ ﻴﻌﺼﻔون؟

Enemies dead to glory, hardihood
And knowledge, doers of evil, the Turks,
Like Asuras that came to war against
The realms of heaven, have come with armies
And cause endless woes to our Motherland.

ﻫل ﻴﻜﺒت اﻝرﺠﺎل ﻜراﻤﺘﻬم وﻴواﻓﻘون
ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻴش ﻋﺎﻝﺔ ﻋﺒﻴداً ﻝﻠﻬﻤﺠﻴﻴن؟
ﻫل ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻤن ﻤﺜل اﻝﻜﻼب ﻴﻌﻴﺸون
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Temples and scriptures sacred, they defame;

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
إذا ﻜﺎن اﻷﺠﺎﻨب ﺒﺄﻤﻬم اﻝﻐﺎﻝﻴﺔ ﻴﻤﺴﻜون؟

Infants, people old and kins they destroy;
Women they rape and do acts that undo
The performance of holy sacrifices.

.

Like a bubble now born and burst anon
Men that are born on earth, are bound to die,

!ً ﻓﻬو ﻝﻴس آرﻴﺎ،ًﻴﻌﻴش ﺨﺎﺌﻔﺎً ﻤرﻜوﺒﺎ

Call you theirs a life, who seek not to quell

ﻫو ﻤن ﻴﻐذي ﺠﺴﻤﻪ اﻝﺘﺎﻓﻪ ﺒﺎﻝﺤﻘﺎرة

The vile aliens that blast our Motherland?
Will ever men shed their honour and consent

!ًﺒﻌﻴد ﻋن أرﻀﻨﺎ اﻷم وﻝﻴس آرﻴﺎ

To live base, as slaves of barbarians?
Is there amidst us any, living dog-like

ﻤﺎ ﻝﻠﺴﻤﺎء ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ أن ﻨﻘدم ﻝﻬﺎ

When his dear mother is by aliens held?

اﻝﻐﻨم ﻗراﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﻴﺎﺠﺎ
Under alien rule, a willing beggar
He lives fear-ridden; he is not an Arya!
He that fosters his body vile with nought
Of love for Motherland, is not an Arya!
A few desire the Heaven to attain
By sacrificing goats in the yaga.
Well, let us perform the great sacrifice
By shedding blood and killing deception.
There is no sacrifice to match this one;
There is no tapas to equal this one.

ﺒل ﻓﻠﻨﻘدم أﻏﻠﻰ اﻝﻘراﺒﻴن ﻝﻬﺎ
ﺒﺈراﻗﺔ اﻝدم وﻗﺘل اﻝﺨداع
ﻝﻴس ﻫﻨﺎك أﻀﺤﻴﺔ ﻜﻤﺜﻠﻬﺎ
ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ُﻤﻘﺒﻼت ﺘﻀﺎﻫﻴﻬﺎ
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 اﻝوﻀﻊ اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻝﺒﻨﻲ اﻝﻬﻨد٢١-٦

ற ெந ச

ெபா
திைலேய! - இ த
நிைலெக ட மனிதைர

நிைன

ﻴﺼﻌب ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻠب إطﺎﻗﺔ أن ﻴرى

வி டா ,

அ சி ய சி சாவா - இவ
அ சாத ெபா ளி ைல அவனியிேல
வ சைன ேப க
எ

பா

மர தி

எ

க
ய

எ

பா - இ த

பா ; அ த
எ

ம திர வாதி எ

ள தி

"ﻜم أن ﻫذﻩ اﻝﺸﺠرة ﻤﺄوى وﻀﻴﻊ

)
பா - ெசா

னி ய க

 ذﻝك اﻝﺼﻬرﻴﺞ،أو ﻫل ﻫﻲ ﻤﺄوى

ன
பா ,

 ﻫل ﻓﻴﻬﺎ ﻨوم ﻋﻤﻴق،ﻜﻼ ﺜم ﻜﻼ

-இ

எ தைன ஆயிர இவ

ய க !

த த ெபா ைள ெகா ேட - ஜன
தா
வ உலக தி அரசெர லா
அ த அரசியைல - இவ
அ
த ேபெய
அய வா . (ெந
சி பாைய க
ேசவக
பா கி ெகா
ர தி
அ பா

 ﻴﻤوﺘون، ﻤﻔزوﻋون،ﺘراﻫم ﺨﺎﺌﻔون

ணி பய ப வா .

மா திர தி ேலமன கி பி
ய திர

اﻝﺴدى
ُ ﺤوم اﻝﻔﻜر ﻋﻠﻰ ﻫذا

ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم ﻝﻬم ﺒﺎﻝﺨوف ﻤﻤﻠوء

பா - மிக

ப வா எ

(ெந

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ெற

ணி ெந ச

ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﻝﺘل" ﻝﻬذا ﻴؤﻜدون
 وأﻓﻜﺎر ﻤﺘواﻝدة ﺘُﺨﻴف،ﻴزداد اﻝﺤزن

)
( )அ
வ த க
ஒ வ
வர க

வா - ஊ
மன பைத பா ,
- ெவ
ெலாளிவா ,

எவேனா ெச வா - அவ
ஆைடைய க
பய ெத

!"اﻝﺴﺤﺎر
ّ ﺴوف ﻴﻘوﻝون "ﻋﺠﺒﺎً ﻤن
. ﻴدﻓﻌﻬم اﻝﺨوف أن ُﻴز َﻝزﻝون،ﻗﻴل ﻫذا
!اﻝﺴﺤﺎر
ّ أﺸﺘﺎﺘﺎً أﺸﺘوت! ﻤن ﺼﻨﻊ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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ﻜم ﻫﻲ ﻜﺜﻴرة ﻤﺸﻜﻼت ﻫؤﻻء!

நி பா ,
வா - இவ
ைனக ேபா

ﻴﺤﻜم اﻝﻤﻠوك ﺸﻌوﺒﻬم ﺒﻌد ﻜل ﺸﻲء

)

ﺒﺎﻝﺠﺒﺎﻴﺔ

ஏ கிநட பா .

(ெந

ெபா
திைலேய - இ த
நிைலெக ட மனிதைர

وﻝﻜن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬؤﻻء ،ﺤﻜوﻤﺘﻬم اﻷﻗوى
ﻫﻲ اﻝﻔزع ﻤن ﻤﺜل ﻏول ﻤرﻴﻊ

எ ேபா
ைகக
யாாிட

வி டா ,

ெந
நிைன

ெகா சேமா பிாிவிைனக ? - ஒ
?ெபாிதா ேமா

அ

றா

ேகா எ
ஐ

தைல பா ெப பா - அ ப
ஆ தைல ெய
மக ெசா
வி டா

ﻨظر اﻝﺠﻨود ﻴﻠﻘﻲ اﻝرﻋب ﻓﻲ ﻗﻠوﺒﻬم
ُ
اﻝﺨدم اﻝﻘروﻴون ﻴﺨﺎﻓون ﻤﻨﻬم
إذا ﻤن ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻌﻴدة أروا أﺤدﻫم
ﺤﺎﻤﻼً ﺴﻼﺤﻪ؛ ﻓﻲ اﻝﻤﻨزل ﻴﺨﺘﺒﺌون

பிாி தி வா - பி
பா .

இ வ

பைக தி

ெந

ெந நா
)

திைலேய - இைத
நிைன தி

(ெந
ெந

ெபா
நிைன

ெவ

திைலேய,

ﻴذﻫب أﺤدﻫم إﻝﻰ ﻤﻜﺎن ﻤﺎ ،إذا أروا رداءﻩ

பத கிலா - அத
காரண க இைவெய
அறி மிலா

ﻴﻘﻔون وﻫم ﻓﻲ ﺨوف ﺘراﻫم ﻴرﺘﺠﻔون

ப சேமா ப ச எ ேற - நித
பாிதவி ேத உயி

أﻤﺎم ﺠﻤﻴﻊ اﻝرﺠﺎل ،وأﺼﺎﺒﻊ أﻴﺎدﻴﻬم ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ
دوﻤﺎً ﻴﺘﺼرﻓون ﻤﺜل ﻗطط ﻤﻨﻜﻤﺸﺔ

க சி

றாேர - இவ
கேவா வழியிைலேய.

சி ம கி

ீய கைள த
)

(ெந

ணிலா ேநா ைடயா - இவ
எ
நட பத
வ ைமயிலா

எ
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ழ ைத க ேபா - பிற
ய வழியி ெச
மா

ெகா வா ,
ந

ணிய ெப
கைலக - ப
நாலாயிர ேகா நய
ணிய நா
(ெந

ﻴﺼﻌب ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻠب إطﺎﻗﺔ أن ﻴرى
اﻝﺴدى
ُ ﺤوم اﻝﻔﻜر ﻋﻠﻰ ﻫذا

நி

ற

னிேல - இவ

ெபாறிய ற வில

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

க ேபால வா வா .

)

ﻫل ﻫﻨﺎك ﺸﻘﺎق وﻝﻜن ﻗدرﻩ ﺠد ﻗﻠﻴل؟
ﻫل ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﻘول "ﻋﺸرة ﻤﻼﻴﻴن" ﻻ ﺒل
ﻜﺜﻴر

6.21. The Present Condition of the Indians

!" "ﺜﻌﺒﺎن ﺒﺨﻤﺴﺔ رؤوس:ﻴﻘول اﻷب
It is beyond heart’s endurance
When thought hovers on these debased,
They fear, they dread and they perish;
This world for them is full of fear.
“Vile demons haunt this tree - nay, haunt
That tank - nay, nay, are deep asleep
On the hill - top.” Thus they assert
And grieve much, thinking fear-breeding
thoughts.
They will say: “Lo, the necromancer!”
This said, gripped by fear they will quake.
Mumbo-jumbo! Thaumaturgy!
How many are the troubles of these!
Kings after all govern their subjects
With taxes collected from people;
But to these, the very government
Is dreadful as a fearful ghoul.
The sight of soldiers puts fear in them;
Village menials affright them;

"ﻓﺈذا ﻗﺎل اﻝوﻝد "ﺴﺘﺔ رؤوس
! وا ﺤﺴرﺘﺎﻩ،ﺴوف ﻴﻔﺘرﻗﺎن ﻓو اًر
.ﺴوف ﻴﺒﻘﻴﺎن ﺴﻨﻴن ﻤﺜل اﻷﻋداء

ﻴﺼﻌب ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻠب إطﺎﻗﺔ أن ﻴرى
وﻝﻜن ﻤﺎ زال ﻓﻜري ﻻ ﻴﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝﻜرﻩ
ﻝﻴس ﻋﻨدﻫم ﺸراب اﻷرز ﻝﻴﺤﺘﺴوﻩ
وﻻ ﻋﻠم ﻝﻬم ﺒﺎﻝﺴﺒب وﻝﻬذا
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When at great distance they see one
With a gun, they will hide in the house.
Someone goes somewhere; eyeing his dress,
These stand up and shake in fear.
Before all men, with folded hands,
They ever behave like cringing cats.
It is beyond heart’s endurance
When thought hovers on these debased.
Are their factions but a very few?
Shall we say: ‘Ten million!’ Nay, more,
The father says: “A five-headed snake!”
Should his son call it “six-headed”
They are at once sundered, alas!
For years they will remain as foes.
It is beyond heart’s endurance
Yet my thought is untinged by hate,
They do not even have porridge to drink;
They know not the reason therefor.
They wallow in famine and daily
Tremble and suffer in distress
And perish in misery; there is
No way to ward off their sorrows.
Their maladies are legion;
They have no strength to stand or walk;
Like eyeless babes led by others
These too fare forth and get ensnared.
In this country that once fostered
Billions and billions of great arts,
In this very country holy
These vegetate like senseless brutes.

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﻴﻨﻬﻤﻜون ﻓﻲ اﻝﺘﻀور وﻜل ﻴوم
ﻴرﺘﺠﻔون ﻴﻌﺎﻨون ﻓﻲ ﻀﻴق
وﻴﻔﻨون ﻓﻲ ﺒؤس ﻓﻠﻴس ﻫﻨﺎك
طرﻴق ﻴﺼد ﻋﻨﻬم اﻷﺤزان

ﻤرﻀﺎﻫم ﺠﻤوع وﺠﻤوع
ﻻ ﻴﻘوون ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴر أو اﻝوﻗوف
ﻤﺜل أطﻔﺎل ﺒﻼ ﻋﻴون ﻴﻘودﻫم اﻵﺨرون
ﻫذﻩ اﻷﺠرة اﻝﺒﺎﻫظﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘورطون
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ذات ﻤرة أﻨﺸﺄت
ﻤﻠﻴﺎرات وﻤﻠﻴﺎرات ﻤن درر اﻝﻔﻨون
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدوﻝﺔ ﺸدﻴدة اﻝﻘدﺴﻴﺔ
ﻫؤﻻء اﻝﻤﻬﻤﺸون ﻤﺜل اﻝﺒﻬﺎﺌم ﻻ ﻴﻌون
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 اﻝوطﻨﻴون اﻝزاﺌﻔون٢٢-٦

ேதசிக

ெந சி

உர

மி

றி ேந ைம திற

மி

றி,

வ சைன ெசா வா ர !-கிளிேய!
வா

ெசா

ட தி
நா

ரர !
நி

1

வி பித ற ல

اﻷﺒﺴط

றி,

ட தி ெகா ளா ர !-கிளிேய!

நாளி

மற பா ர !

ெசா த அர

வி

அ தக
அ க

கி

ப

اﻝورق

க

ேடா?

3

ப எ க

ம திர தாேல ெய

உ ெப
எ

மா

வ

ணிக ெள

ﻴﺘﺒﻌون اﻝﺤﺸود وﻴزﻴدوﻨﻬﺎ ﺼﺨﺒﺎ

4

وﻻ ﻴﻀﻴﻔون ﻝﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎً ﻋظﻴﻤﺎ

-கிளிேய!
ேடா?

சீனி எ

ப

உ

நா

ேசைல

ெச பி திாிவா ர !-கிளிேய!
ெச

வதறியா ர !

ேதவிய மான எ
எ

5
ெத வ தி

த ல றா ர !

ேதவி ேகாயி

ெச

ஆவி ெபாிெத

ெற

அ சி கிட தா ர !

أن ﻫؤﻻء أﺴرع ﻤن ﻴﻨﺴﻰ

ﻫل ﻴﺘﻤﻨﻰ اﻝﻀرﻴر اﻻﺴﺘﻘﻼل؟ واﻝراﺤﺔ؟
6

தீைம பிற க

أﻴﻬﺎ اﻝﺒﺒﻐﺎء إﻨﻲ أﺤﻴطك ﻋﻠﻤﺎ

ப தி

நாவினா ெசா வ த லா !-கிளிேய
ந

أﻴﻬﺎ اﻝﺒﺒﻐﺎء ﻫؤﻻء ﻤﺤﺘﺎﻝون وأﺒطﺎل ﻋﻠﻰ

டா ேமா!-கிளிேய

ய திர சாைல ெய
மா கனி

2

க க

ﻻ ﺒﺴﺎﻝﺔ ﻝﻠﻘﻠب ﻋﻨدﻫم وﻻ ﺤﺘﻰ اﻝﻤﻬﺎرات

ெச ய

ணி !-கிளிேய!
7

أﻴﻬﺎ اﻝﺒﺒﻐﺎء! وﻜذﻝك اﻝﻌظﻤﺔ؟
ﻫل ﻝﻠﻤﺨﻨث أن ﻴﺤﻠم ﺒﺎﻝﻤﺘﻌﺔ؟
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ைம

உ ச தி ெகா

அ ைம சி ம தி

ஊ க
மி லா

உ வ

மா க

மான சிறிெத
ெபாிெத ெற
ஈன
இ

8

உ

ைமயி ப

ேகா கண

-கிளிேய!

வாழ த தி

 أﺜواﺒﻨﺎ" ﻫﻜذا ﻴﺼﻴﺤون،"ﻤﺼﺎﻨﻊ اﻝﻘﻤﺎش

டா ர !-கிளிேய!

ஊைம சன க ள !

ேடா?
ெற

9

ேடா?

 ﻫل رأﻴت ﻫﻤﻬﻤﺔ ﺘُﻌطﻲ ﺜﻤ اًر،أﻴﻬﺎ اﻝﺒﺒﻐﺎء

"اﻝﻐزل اﻝﻤﻨزﻝﻲ
ْ "اﻝﺴﻜر واﻝﻤﻠﺢ واﻝﺴﺎري و
ﻫﻜذا ﺴوف ﻴﺘﺒﺠﺤون ﺒﺼوت ﻋﺎﻝﻲ

ணி வா

اﻝﻤﻐﻴب ﻻ ﻴﻌرﻓون ﻜﻴف
ُ أﻴﻬﺎ اﻝﺒﺒﻐﺎء

லக தனி -கிளிேய!
க நிைலைம

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

10

ﺼﻨﻌت
ُ

6.22. Pseudo-Patriots
Neither stoutness of heart
Nor nonest skill have they;
Oh parrot! these are cheats
And verbal heroes all.
They join the crowd and add
To its noise; nothing great,
Oh parrot! perceive they,
These wilful forgetters.
Can the blind hope to have
Autonomy? Comforts?
Greatness? Oh parrot!
Can the genderless dream of joy?
“Our textile mills, our own
Garments” they would loud cry.

["ﻜراﻤﺔ اﻝﻤرأة واﻝﺒﻬﺎﻜﺘﻲ ]اﻝﺤب واﻝﻔﻨﺎء
"ﻝﻠرب
 أﻴﻬﺎ اﻝﺒﺒﻐﺎء،ﻜﻠﻤﺎت ﺒﺄﻝﺴﻨﺘﻬم ﻴﻠوﻜوﻫﺎ
إﻨﻤﺎ ﻫم ﻻ ﻴؤﻤﻨون أﺒداً ﺒﺎﻝرب

ﻓﻲ ﻤﻌﺒد اﻷم ﻋﻨدﻤﺎ اﻝﺸر ﻴﺘﺼﻨﻊ
رﻜب
َ َُﺨف أﻴﻬﺎ اﻝﺒﺒﻐﺎء أن ﺘ
ﻓﻘد ﻋدوا اﻝﺤﻴﺎة ﻤن اﻝدﻴن أﺜﻤن
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Oh parrot! did ever
Mantras produce mangoes?
“Salt, sugar and sarees
Home - spun”, loud will they vaunt,
Oh parrot! and vanish;
They know not how these are wrought.
“Women’s honour, bhakti
To God”; Thus blab their tongues
Oh parrot! they are all
The utterly faithless.
In the Mother’s Temple
When others wrought evil
Oh parrot! fear-ridden
They deemed life more precious.
Fear and sheer impotence
And petty vassal-mind
Oh parrot! were lofty
To them, the dead and dumb.
Do these beasts, Oh parrot!
Deserve to live at all
With no passion for truth
Vigour and inner strength?
Can one be, Oh parrot!
Amidst the heinous gang
Who think that life sullied
Is greater than honour?

ﺨف ﻤن اﻝﻀﻌف وﻋﻨﻪ اﻨﺤرف
اﻝﻤﻨﺠرف
ُ واﻝﻌﻘل اﻝﺨﺎﻨﻊ
 ﻫل ﻜﺎن اﻝﻨﺒﻴل ﻋﻨدﻫم،أﻴﻬﺎ اﻝﺒﺒﻐﺎء
إﻻ رﺠل ﻤﻴت ورﺠل أﺒﻜم
ﻫل ﻫذﻩ اﻝوﺤوش أﻴﻬﺎ اﻝﺒﺒﻐﺎء
ﻴﺤق ﻝﻬﺎ ﻤن اﻷﺴﺎس ﺤﻴﺎة
ﻓﻼ إﺤﺴﺎس ﻋﻨدﻫم ﺒﺎﻝﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻓﻬل ﻝﻬم ﻨﺸﺎط وﻗوة داﺨﻠﻴﺔ؟

ﻫل ﻝﻠﻤرء أﻴﻬﺎ اﻝﺒﺒﻐﺎء أن ﻴﻜون
ﺒﻴن ﻋﺼﺎﺒﺔ ﺸﻨﻴﻌﺔ ﺘرى اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺔ
أﻓﻀل ﻝﻬم ﻤن اﻝﻜراﻤﺔ؟
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 أﻏﺎﻨﻲ اﻝﺘﻐﻴر اﻝﺠدﻴد-٧

ர

 دق دق٢٣-٧

ெவ றி எ

தி

ெம ட ெகா

ரேச!

ேவத எ
வா கஎ
ெகா
ரேச!
ெந றி ெயா ைற க ணேனாேட நி தன
ெச தா
நி த ச தி வா க ெவ
ஊ

ந ல

தலா

பா

பா

ﺴوف ﻴزﻫوا إﻝﻰ اﻷﺒد
.

பா .

நீதி நிைலதவ றாம

-த

ட

ப
ப

நா

ட க வி பவ ெச
னி தீ பவ ெச

ெதா

டெர

ேறா வ

க .

வ
கினி

ஒ

இ

دق اﻹﺨﻼص ﻝﻸم دق
ﻤن رﻗص ﻤﻊ ﻋﻴن ﺠﺒﻴن اﻝرب

3

- பிற

ﻫل ﻝﻲ أن أدل اﻝﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻴر
واﻝﺤق اﻝذي أﻨﺎ ﻝﻪ أدرﻜت

பி ைல, - ெதாழி

ேசா பைல ேபா இழி வி ைல.
நா
நா

2

, பல

பா

ெச பவ

ﻴﺠﻌل اﻝﻔﻀﺎء ِﺤﻠق
دق ﺒﺄن اﻝﻔﻴدا ودق

-ஒ

வி ைத ெதாி தவ
ேநம க

1

- என

ைணெச ய ேவ

ேவத மறி தவ

ரேச!

دق طﺒل اﻝﻨﺼر دق

ெசா ேவ ;

ெக லா

ெத வ

ெகா

ெசா ேவ

ைம ெதாி த
சீ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

4

ﻫل ﻝﻠﺴﺒب اﻷول ﻝﻜل اﻝﺨﻴر
أن ﻴﺠﻌل ﻋوﻨﻪ ﻨﺎزل إﻝﻲ

ெகா ேற; - இ த
ைற தா

ேவைல தவறி சிைத ேத - ெச
தி

மானிட சாதி.

5

اﻝﺒرﻫﻤﻲ ﻫو ﻤن
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பவ

த ைத;

ம ைற க ம க
வா

அ

ைன;

ஏவ க

ெச பவ ம க ! - இவ

யாவ

ஓ

ல அ

ேமவி அைனவ
நட

த

க

றா

ேடா .

ெசா

7

- அதி

ேமெல

நீதி பிாி க

ெச வா - அ
ைடக

ெச வா .
ேவ

த

ைவய ;

ஆதர

ெசழி தி
றி

ஞான ைத ைவ தா

ேபணி வள

தி

ம

ேள சில

மாத ரறிைவ ெக
க

இர

கா சி ெக
ெப

اﻝﻔﻴرﻨﺎس اﻷرﺒﻊ ﻫم ﻤن

ற ெச ேவா .

ஈச

னி

9

ேபைதைம ய றி

إذا ﻏﺎب أﺤدﻫم ﺘﻬدم اﻝﻌﻤل
واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻴﺼﻴر ﻜﻬﻤل

- வி

;
ட -ந ல

தா .
ஒ

10
ைற -

தா
காணீ .

اﻷب ﻓﻲ أي أﺴرة
ﻴﺠﺘﻬد وﻴﻜﺴب اﻝﺜروة

தி

திட லாேமா?

க ளறிைவ வள

ﻻ ﺸﻲء أﺤﻘر ﻤن ﻋدم اﻝﻌﻤل

டா ; - அ

ெப

க

8

வா ேவா ; - ெதாழி

ஆயிர மா

ﻴﺒﻴﻊ وﻴﺴد ﺠوع اﻝﻐﻴر
ﻝﻴس ﻋﻨدﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻋﺒﻴد

ெகா வா .

சாதி ெகா ைமக
னி

ﻴﻨزل اﻝﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻝﻤذﻨب ﺒﺎﻝﻌدل

اﻝﻔﻴﺸﻴﺎ ﻫم ﻤن

-ந ல

தா ெவ
ச

6

ேறா?

ஒ

சாதி பிாி க

واﻝزﻋﻴم ﻫو ﻤن

ெச ேத - மைன

திட ெச பவ

நி த

ﻴﻌرف اﻝﻔﻴدا واﻝﻌﻠم

ப தனிேல - ெபா

ஓ க வள

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

وﻝﻸم أﻋﻤﺎل أﺨرى

- ைவய
11

ﺘﺠﻌل اﻝﺒﻴت ﻓﻲ زﻫوة

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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- பைக

; ட

ﻴﺠري اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ
أﻝﻴس ﺠﻤﻴﻌﻬم ﻋﺎﺌﻠﺔ واﺤدة؟

ெத வ பலபல ெசா

-எ
12

பா

தி ைக வண

ெத வ

; - இதி

நி

ேள ெத வ ஒ

பா

டா .

றி

ேவ

க

ைன, - அைவ
15

வள

ெப றத

.

நிறெமா
,

- ெவ ைள
16

.
- அைவ
?ேறா
- இஃ

17

பி ைளக

ெகா நிற மா

-க

ﺴوف ﻨﺘﻔوق ﻓﻲ أﻝوف ﻤن اﻝﺘﺠﺎر ِ
ات

ﻋﻨﺎﻴﺔ اﻝرب اﻝﻔوﻗﻴﺔ ﻗدﻤت ﻤﻨﺤﺔ

ைடக

ப பல ச

ெவ ைள நிற ெதா

;

واﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺴوف ﺘزدﻫر ﻓﻲ أﻴﻤﺎ ِ
ﺤب

யா
யாவி

ைன - எ க

ﻓﻠﻴﺴﻘط ﻨظﺎم اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﻤﻨﻐﻠﻘﺔ اﻝﻘﺎﺴﻲ!

பி

பணி தி

ெத வ ,
14

ேகாவி சி

ேய மத தா .
- ெபா

وﻴﻀرﻤون ﺼراﻋﺎت ﺘدوم

ِ
اﻨﺴﺠﺎم
ﻫﻴﺎ ﻨﻌﻤل ﻓﻲ

பி

ேன - நி

اﻝﺒﺎﺌﺴون ﻋن اﻝوﺠود ﻻ ﻴﻐﻴﺒون

தீயிைன

ைவயி

13

ﻴﺴﺘﺨدﻤون ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻲ ﻋن اﻝﺘﻤﻴﻴز

ஓ ெபா ளான

க ,

وﻴؤﻜدون أن اﻝﻤﻨزل ﻓﻲ ﺴﻌﺎدة

ﻋن اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﻤﻨﻐﻠﻘﺔ ﺒﻌﻠو وﺨﻔض ﻴﺘﺤدﺜون

உ வ தைன தி

ெத வ .
பா , - நி த

ﻜﻠﻬم ﻴﺒﻘون ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ

பவ

ஒ றா

தீைய வள

ேப
சா ப

நிறெமா

சா

நிறெமா

பா

நிறெமா
தா

பா

எ த நிறமி

ஒேரதர ம

யா

இ த நிற சிறி ெத

?ெசா லலாேமா

ஏ ற ெம

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

74

ﻝﻠﻤرأة أن ﺘﻜون ﻓﻲ ﺤﻜﻤﺔ

- அதி

ேவ

ைம ப டா

;ைம யி ைல

وﻝﻜن ﺒﻌض اﻷﻏﺒﻴﺎء ﻋﻠﻰ اﻷرض
أﻋﻠوا ﻓﻬﻤﻬم ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻝرب

பாரதியா பாட க

ண க

வ

ட ேவ

மா

ெச ைகக ெள லா - இ
18

ெறன

காணீ .
ரேச! - இ த

எ

ண க

ஒ

யாவ

ெகா

நிகெர

; நீணில வா பவ ெர லா

ﻫل ﻴﺨﻠﻊ أﺤد ﻋﻴﻨﻪ ﺜم ﻴﺤﺴن اﻝرؤﻴﺔ؟
إذا ﺘﻌﻠﻤت اﻝﻨﺴﺎء وﺤذن اﻝﺤﻜﻤﺔ

ைம

ரேச - ெபா

19

ெகா

தகெர

பிைன ெய லா .

சாதி வ

ரேச! - அதி

ﺴوف ﻴﺨﻠوا ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ ﻫذا ﻤن اﻝظُﻠﻤﺔ

;

ெகா

- ெவ

ேபானா .
ரேச! - ம க

وﻴﻀرﻤون ﻨﺎر اﻝﻌدوان
واﻝرب أﺴﺎس واﺤد وﻜﻴﺎن

21

ﻓﻲ ﻜل اﻝﺼور ﻴﺠﻤﻌﻬم ﻗﺎطﺒﺔ

واﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻝﻠﺼﻠﻴب ﺘﻤﺠد

பிாி க

ெப

யா
ெற

واﻝﻤﺴﻠﻤون ﺼوب ﻤﻜﺔ
ﺘرى ﺠﺒﺎﻫﻬم ﺘﺴﺠد
23

ப க
ஒ

ேசாறிட ேவ

.
பி

ெப

இ

-இ த
22

அ

நிகரா .

; ெக லா

اﻝﺒراﻫﻤﺔ ﻝﻠﻨﺎر ﺘﻌﺒد

ப க

ெகா

ெகா

-இ

ஆ க

அ தைன ேப

-இ
டா .

ெப

டாெம

யா ேம ேபா

20

ﻴﺘﺤدث اﻷﻏﺒﻴﺎء ﻋن آﻝﻬﺔ ﻜﺜﻴرة

ெகா

அ

யாவ
வயி
வா

மனித

பயி றி பலக வி த
பாைர உய

திட ேவ

ரேச!-அ

ெகா

ெற

!ரேச

ெகா

ஓ ெக

ரேச!இ த

ெகா

ந

ெக லா .

ெற

ஒ

நானில மா த
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7. Songs of New Change
7.23. Tom Tom
Tom-tom the victory
Making the welkin ring,
Tom-tom that the Vedas
Will thrive for ever
Tom-tom devotion to Mother
Who danced with the forehead-eyed God.
Let me speak of good to the people,
Of the truth I’ve perceived.
May the First cause of all good
Almighty render aid to me.
The Brahmin is he
Who knows the Vedas and sciences;
The Naik is he
Who chastises the guilt justly.
The Vaisya is he
Who sells goods and relieves other’s hunger.
None are slaves here;
Nothing more infamous than idleness.
The four varnas are one;
If one of the four isn’t there
Work will be wrecked;
Humanity will be doomed.
In a family the father
Exerts and earns wealth;
Doing other jobs, mother
Makes the home prosper;
Children run errands.
Aren’t they all one family?
They all strive in unison
And ensure a happy home.

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﻜﻠﻬم ﻴﻌﺒدون إﻝﻬﺎً واﺤدا
ﻤن ﻓﻲ ﻜل اﻝﻜون ﻤوﺠودا
اﻝرب واﺤد ﻓﻲ ﻜل اﻝﻌﺎﻝﻤﺎ
ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺼراع ﻓﻲ ﻫذا

ﻋﻨدﻨﺎ ﺤﻴوان أﻝﻴف ﻓﻲ اﻝﺒﻴت
ﻗطﺔ ﺒﺎﻝﻠون اﻷﺒﻴض ﺘوﺸﺤت
ﻝﻬرﻴرات ﺼﻐﻴرات أﻨﺠﺒت
ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻝون ﺒﻪ ازداﻨت
واﺤدة ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺎءت رﻤﺎدﻴﺔ
واﻷﺨرى ﺴوداء ﺤﺎﻝﻜﺔ
واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻻﻤﻌﺔ ﻤﺜل اﻝﻨﺠﻤﺔ
وﻓﻲ ﺒﻴﺎض اﻝﺤﻠﻴب اﻝراﺒﻌﺔ

أﻝوان اﻝوﺠوﻩ ﺘﺘﺒﺎﻴن
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ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﻨﻔس اﻝﺠوﻫر

Wretches there are
Who speak of castes high and low,
Adopt discriminatory codes
And kindle constant conflicts.

ﻴﻔﻀل
ُ ﻫل ﺘﻘول أن أﺤداً ﺒﺎﻝﻠون

Down with the cruel caste system!
Mankind will prosper in love.
Let’s toil in concord;
We’ll excel in a thousand trades.

ﻴﻘﺼر؟
ُ وآﺨر ﻋﻨﻪ ﺒﻠوﻨﻪ

God’s tending the earth
Endowed women with wisdom;
But some fools on earth
Have blighted their perception.

اﻝﻤظﺎﻫر ﺘﺘﻌدد وﻝﻜﻨﻪ زي واﺤد ﻝﻜل اﻝرﺠﺎل
ﻜﻠﻨﺎ ﺒﺸر ﻨﺼطف ﻓﻲ اﻷﻓﻜﺎر واﻷﻋﻤﺎل

Would any put out one of the eyes
And obscure the view?
If women become learned and wise
The world will be rid of ignorance.
Fools talk of several Gods
And stoke the fires of enmity,
God is one essential principle;
He permeates one and all.
Brahmins worship the fire;

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ودق

ُ ﺼرح ﺒﻘرع اﻝطﺒل
أن رؤوس ﻜل اﻝﻨﺎس ﺘﺘﺴق
12

ﻓﻠﻴت ﻜل اﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﺒﺎﻝﻨﺎر ﺘﺤﺘرق

Christians adore the Cross;
Turning towards Mecca
Muslims offer their prayers;
They all worship one and the same God
Who pervades the whole universe.
God is one, over the wide world.
No need for conflicts on this score.
We have in our home
A pet, a white cat,
She gave birth to kittens,
Each of a different hue.

!ﻓﻠﻴﻘرع اﻝطﺒل أن اﻝﺤب! اﻝﺤب
وﻴﺼدح ﺒﺄﻨﻪ ﻗوة ﺘﺨﻠُق
ﻝو ﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﻤﺎﻜرة أن ﺘذوب
ﻝﻜﺎن ﻜل اﻷﻤراض ﻴﻨﻀب

பாரதியா பாட க

Ash - coloured was one kitty,
Jet - black was another;
A third of a separate colour;
Milky - white was a fourth.
Skin - colours do vary
But are they not of the same stock,
Can you call one colour superior
And another inferior?
No differences human carry
When their complexions vary.
Behold in our thoughts and deeds.
We remain here as one
Proclaim by tom-tom
that all of us in this world are equal,
That all false caste divisions
Be demolished.
Let the drum beat Love! Love!
and proclaim its creative power.
If crafty divisions vanish
All ills will end.
Let the tom-tom thunder love!
All of us are equal.
If we esteem all as equals
Joys will multiply.
The hunger of one and all on earth
We must appease;
Train them all in many arts
For the whole world to advance.
Let the drum beat “we’re all one”
Let it beat, “thrive in love”
Let it proclaim propitious times
For all mankind.
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ﻓﻠﻴدق اﻝطﺒل ﺒدوي اﻝﺤب
أن رؤوس ﻜل اﻝﻨﺎس ﺘﺘﺴق
ﻝو اﺤﺘرﻤﻨﺎ أﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎً ﻨﺘﺴق
ﺴوف ﻨﺠد اﻝﻤﺘﻊ ﻜﺜﻴرة ﺘﺸرق

ِ
ﻓﻠﻨﺴﻜت ﺠوع ﻜل إﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرض
ﻓﻠﻨدرﺒﻬم ﺠﻤﻴﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺤرف
ﺤﺘﻰ ﻨﺠد أن ﻜل ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم ﻴﻨﻬض

"ﻓﻠﺘدق اﻝطﺒل "أﻨﻨﺎ واﺤد
"ﻓﻠﺘدق اﻝطﺒل "ﻓﻠﻴﺤﻴﺎ اﻝﺤب
ﻓﻠﺘﺒﺸر ﺒﺤﻠول زﻤن اﻝﺨﻴر
ﻝﻜل ﺒﻨﻲ اﻝﺒﺸر

பாரதியா பாட க
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 اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺤدﻫﺎ رب٢٤-٧

7.24. அறிேவ ெத வ
ஆயிர ெத வ க

உ

ெட

ேத

அைல
அறிவி கா - ப
லாயிர ேவத அறிெவா ேற ெத வ
டாெமன

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ேகளீேரா?

1

மாடைன காடைன ேவடைன ேபா றி
மய

மதியி கா - எத
நி ேறா
அறிெவா
ெத வெம

أﻴﻬﺎ اﻝﺤﻤﻘﻰ ﻓﻲ اﻷرض ﺘﺠوﻝون
ﻋن آﻝﻬﺔ ﺨﻴﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺤﺼر ﻝﻬﺎ ﺘﺒﺤﺜون

ேற

ﻋن اﻝﻜﺘب اﻝﺘﻲ ﻻ ﺤﺼر ﻝﻬﺎ أﻤﺎ ﺘﺴﻤﻌون

ேறாதி யறி ேரா?

2

த அறிேவ சிவெம

ﺘﻘول ﺒﺄن اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺤدﻫﺎ ﻫﻲ اﻝرب

திக ேகளீேரா? - பல
பி த மத களி ேலத மாறி
ெப ைம யழி ேரா?
ேவட ப

3

ேகா ேயா உ

ைம

ேவத
க றி ேம - ஆ ேகா
ேவட ைத நீ
ைம ெய
ெகா

ெர

ேவத மறியாேத.
நாம ப

ேகா ெயா உ

மைற க

ைம

லேத.

ேபா த நிைலக

ற

பல

أﻝﻴﺴت ﻫذﻩ وﻫذﻩ وﺤدﻫﺎ ﻫﻲ اﻝرب؟

ளெவ
ெர

ற
5

பராச தி

நிைலயாேம - உப
சா த நிைலேய ேவதா த நிைலெய
சா

றவ க

ﺤﻴن ﻗﻴل ﻝﻜم اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻫﻲ ﻝﻠﻜون ﺘﺴود

4

நா மைற றி ேம - ஆ ேகா
நாம ைத நீ
ைம ெய
ெகா
நா

ﻝم ﺘﻌﺒدون رب اﻝﺜور واﻝﺨﺸب واﻝﺼﻴد

ளெவ

டனேர.

ﻝم ﺘزﻝون وﺘﻬوون ﻓﻲ ﺠﻨون اﻝﻌﻘﺎﺌد؟
6
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வா வ

ெட

ﻝم ﻻ ﺘﺴﻤﻌون ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻴروﺘﻲ ﺘﻌزف

கா
மைறகெள லா - நீவி
அவைல நிைன
மி ெம
த ேபா
அவ க

ாி ேரா?

7

உ ள தைன தி

ெளாளி யாகி

ேகளீேரா?

8

ெம ள பல ெத வ

வள

ஒ

வ
பிரம

உண ெவ
ஒ
பிரம

ேரா?
ள

9

ைம யஃ

ﻜل اﻝﺤﺎﻻت واﻷطوار ﻫﻲ ﺤﺎﻻت وأطوار

ேவதெமலா - எ
ள
ைம யஃ

உண ெவன ெகா வாேய.

ﻫﻲ ﺼور ﻴظﻬر ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻴﺎن واﺤد
.وﻝﻜﻨﻜم ﺘﺨطﺌون ﻤظﺎﻫر اﻝواﻗﻊ

ெவ
கைதக ேச
- பல
க ள மத க பர த ேகா மைற
கா ட

ﺒﺄن ﺸﻴﻔﺎ ﻫﻲ وﺠﻪ اﻝدراﻴﺔ اﻝراﺌق؟
ﻴﻘول اﻝﻔﻴدا أن ﻤﻼﻴﻴن اﻝﺼور واﻷﺴﻤﺎء

ஒளி தி
ஆ மாேவ - இ
ெகா ள காிய பிரமெம ேறமைற
த

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

10

7.24. Knowledge Alone is God

 ﻫو ﻋﻠوﻴﺔ اﻝﻘوى،ﻝوﺠود واﺤد
أرﻗﻰ ﺤﺎﻻت اﻝﻔﻴداﻨﺘﺎ ]ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔﻴدا[ اﻝﺘﻲ

Ye, foolish folk, who roam about
In search of myriad of fancied gods,

اﻜﺘُﺸﻔت

Have you not heard the myriad scriptures
Declare knowledge alone is God?
Why worship Bull-God, Wood-God, HunterGod
When you have been told that the Awareness
Which pervades the Universe,
This and this alone is God?

ﻝدى اﻝﺤﻜﻤﺎء ﻫﻲ ﺸﺎﻨﺘﻲ ]اﻝﺴﻼم[ وﻫﻲ
اﻝﺠﻨﺎن
وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺤﻴﺎة طﻴﺒﺔ ﻋﻴﺸت ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ظﻬر

பாரதியா பாட க
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
اﻷرض

Why stumble and fall into creeds insane?
Why not listen to the Shrutis

 ﻓﻠم ﻋﻠﻴك أن ﺘﻔﻜر،ﺘﺨﻠوا ﻤن ﻜل اﻝﻬم

That say that Shiva is Pure Awareness?
The Vedas say a million forms

ﻓﻲ اﻷرز وطﺤن اﻝﻘﺸر ﺒﺎﻝﻔم؟ ﻫﻲ اﻝﻨﻔس

With a million names are manifestations
Of one sole Being. But you mistake

اﻝﻀوء اﻝﻤﺸرق ﻓﻲ ﻜل ﻜﻴﺎن

Appearances for Reality.

ِ ﻫو اﻝﺒرﻫﻤﻲ اﻝذي ﺘظن أﻨك ﻝﻪ ﻝن
ﺘﺼل
All states and moods are states and moods
Of one sole Sakti, Power Supreme.

ﻓﻴم اﻝﺴﻌﻲ وﺠﻤﻊ اﻵﻝﻬﺔ واﻝﻘﺼص

The highest vedantic state discovered
By the sages is Shanti. Heaven is

 واﺤد،وﻨﺸر ﻤﻌﺘﻘدات زواﺌف؟ واﺤد

But a good life lived here on this earth
Free from all care. Why must you think

ﺒرﻫﻤﻲ ﻫو اﻝدراﻴﺔ ﻜﺎﻤن ﻓﻲ داﺨﻠك

Of rice and munch dry husk? The self,
The light that shines within all beings,

اﻝﺒرﻫﻤﻲ اﻝواﺤد اﻝﺨﺎﻝد

Is the Brahman you deem inaccessible.
Why go collecting gods and stories
And spreading false beliefs? One, one
Sole Brahman is the Awareness in you.
The one eternal Brahman, the one
True Being, is the Awareness in you.

ﻜﺎﺌن ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫو اﻝدراﻴﺔ ﺒﻴن طﻴﺎﺘك

பாரதியா பாட க
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 أﻏﺎﻨﻲ ﻝﻸطﻔﺎل-٨

ழ ைதக

8.25. பா பா பா
ஓ

விைளயா

ஓ

தி

 أﻏﻨﻴﺔ اﻝطﻔل٢٥-٨

பா பா!-நீ

க லாகாக

விைளயா

பா பா!

اﺠري واﻝﻌب ﻴﺎ طﻔﻠﻲ اﻝﺼﻐﻴر اﻝﺠﻤﻴل

பா பா!-ஒ

ழ ைதைய ைவயாேத பா பா!
சி

ன

சி

திாி
வ

மகி

சிெகா

-நீ

பா பா!

2

ெகா தி திாி ம த ேகாழி-அைத
விைளயா
எ தி தி

இர க படேவ

பா பா!

பாைல ெபாழி

த

ைழ

மனித

ேதாழன

வய
அ

இ
உ

وﻻ ﺘﺸﺘم أﺒداً أي طﻔل ﺼﻐﻴر

ﺸﺎﻫد اﻝطﻴور ﺒﺄﻝوان ﻗوس ﻗُزح

நா தா -அ
பா பா!

ந ல
வ

4

واﺴﻌد ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻴﺎ طﻔﻠﻲ اﻝﺤﺒﻴب

திைர,-ெந

மா ,

اﻝدﺠﺎج ﻴﺘﺒﺨﺘر وﻴﻨﻘر وﻴﺄﻜل

ந ைம,ஆ ,-இைவ
ம

أﻨت ﺤﻠو وﺠﻤﻴل ﻤﺜل طﺎﺌر اﻝﺤب
ﺘرﻓرف وﺘﺤﻠّق ﻴﺎ طﻔﻠﻲ اﻝﺼﻐﻴر

பா பா!-அ த

வ

பிைழ

ஆதாி க ேவ

3

பா பா!

வாைல

வ

زﻤﻴل

பா பா!

ம த கா கா -அத

ப மிக ந லத

وﻻ ﺘﻜﺴل ﻴﺎ طﻔﻠﻲ اﻝﺼﻐﻴر اﻝﺠﻤﻴل
ﻓﻲ اﻷﻝﻌﺎب واﻝرﻴﺎﻀﺔ ﻝﻴﻜن ﻝك أﻜﺜر ﻤن

வா பா பா!

ண பறைவகைள க

மனதி

1

வி ேபாேல-நீ

பற

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

பா பா!

காைல எ
த ட ப
-பி
கனி ெகா
ந ல பா

5

اذﻫب إﻝﻴﻪ واﻝﻌب أﻴﻬﺎ اﻝطﻔل
اﻝﻐراب ﻓﻲ اﻨﻘﻀﺎض ﻴﺴرق اﻷﻜل

பாரதியா பாட க

மாைல
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விைளயா

வழ க ப

தி ெகா

ெபா ெசா ல

-எ
பா பா!

டா

பா பா!-எ

ற ெசா ல லாகா

ைண பா பா!-ஒ

தீ

பா பா!

பாதக

ெச பவைர க

பய ெகா ள லாகா
ேமாதி மிதி
க தி

வி

உமி

ப ெந
ேசா
மி

ேசா ப
ெசா

வி

பா பா!

கி வ த ேபா

8

اﻝﺤﺼﺎن اﻝوﺴﻴم ﻴﺠر اﻝﻌرﺒﺔ

-நா

பா பா!
-

ேபா கிவி

واﻝﺜور ﻴﺤرث ﺤﻘول اﻝﻘرﻴﺔ

ப

பா பா!

9

وﻜذﻝك ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﻌﺘﻤد اﻝﻐﻨﻤﺔ
أطﻌﻤﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻴﺎ طﻔﻠﻲ اﻝﺼﻐﻴر

மிக ெக தி பா பா!-தா

ன ெசா ைல த டாேத பா பா!
ழ ைத ெநா

திட ெகா

ேபாரா

தமி

தி

நா த

தாெய
அமி தி

ேதசம

திட

10

பா பா!
ெசா ேல!-அைத

பா பா!

اﺴﺘﻴﻘظ اﻝﻔﺠر وﺘﻌﻠم دروﺴك
ﺜم ﻏّﻨﻲ اﻷﻝﺤﺎن اﻝﻠطﻴﻔﺔ
ﺨﺼص ﻝﻸﻝﻌﺎب ﻜل ﻤﺴﺎءك

பா பா!-ந

இனி தமி
ப

பா பா!

பா பா!

இனியத

ேறா க

,-நீ

ைன ெப ற-எ க

பிட

ெசா
ெதா

ﻓﺎﻋرف أﻨﻪ ﻝﻺﻨﺴﺎن ﺼدﻴق

பா பா!-அவ

ேத பி ய

ஆ

اﻋرﻓﻬﺎ ﻝﺘطﻴب ﻴﺎ طﻔﻠﻲ اﻝﺼﻐﻴر
واﻝﻜﻠب ﻴﺄﺘﻲ ﻴﻬز اﻝذﻴل

டா -நா

தெத வ

அ தைன

7

பா பா!

விட லாகா

அ

وﻝﻜن ﻜن ﻤﻌﻪ ﻜرﻴﻤﺎً أﻴﻬﺎ اﻝطﻔل

اﻝﺒﻘرة ﺘﻌطﻴﻨﺎ اﻝﻠﺒن اﻝوﻓﻴر

பா பா!

ெத வ நம
வர மா டா

6

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

11

ﺘﻌود
 ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻴﺎ طﻔﻠﻲ

பாரதியா பாட க
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ெச வ நிைற த ஹி
தின

க

வட கி

இமயமைல பா பா!-ெத கி

வா

மாி ைன பா பா!

கிட

ெபாியகட

கிழ கி
ேவத

திட

தான -அைத

பா பா!

க

ேம கி

12

واﻤﺘﻨﻊ ﻋن ﺴﻠوك اﻝﻐﻴﺒﺔ اﻝﺤﻘﻴر

டா -இத

பா பா!

13

ﻻ ﻴﺤل ﺒﻨﺎ أﺒداً أﻤر ﺸرﻴر

ைடயதி த நா ,-ந ல

ேசதமி

லாதஹி

ﻻ ﺘﺨف ﻤن أﺤد ﻴﺎ طﻔﻠﻲ اﻝﺼﻐﻴر
தான -இைத

ெத வெம
சாதிக
தா

பிட

இ ைலய

சி உய

நீதி உய

14

பாவ ;

 اﺒﺼق ﻋﻠﻰ وﺠوﻫﻬم،أو ﺤﺘﻰ

த மதி,க வி-அ
ேமேலா .

ைமெய

ேவ

தானறித

ைடயெந
ைறைமய

15

ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜﺜُر ﻋﻠﻴﻨﺎ وﺘﺸﺘد اﻝﻬﻤوم

-ெத வ
ேவ

ேவ

ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻘﺎﺒل اﻝﻤﺠرﻤﻴن
!اﻀرﺒﻬم وارﻜﻠﻬم ﻴﺎ طﻔﻠﻲ اﻝﺤﺒﻴب

பா பா!- ல

உயி க ளிட தி அ
வயிர

பா பா!

சி ெசா ல

நிைற உைடயவ க

வா

ﻻ ﺘﻜذب أﺒداً ﻴﺎ طﻔﻠﻲ اﻝﺼﻐﻴر

اﻝرب ﻫو ﻋوﻨﻨﺎ ﻴﺎ طﻔﻠﻲ اﻝﺼﻐﻴر

ர பிற ததி த நா ;

உ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

;

ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻻ ﻨﺤﻨﻲ ﻴﺎ طﻔﻠﻲ اﻝﺼﻐﻴر

;-இ

பா பா!

8. Songs for Children
8.25. Child's Song
Run about and play my sweet little child
And idle not sweet little child;
In game and sport have many mates
And revile not any one child.

16

اﻝرب ﻤوﺠود ﺒﺎﻝﻜل ﺸﻔﻴق
!ُﻴﺒﻌد ﻜل اﻝﻤﺘﺎﻋب ﻴﺎ طﻔﻠﻲ اﻝﺤﺒﻴب

 ﺸدﻴد اﻝﺴوء،اﻝﻜﺴل ﺴﻲء
ﻷﻤك أﺒداً ﻻ ﺒد أن ﺘطﻴﻊ

பாரதியா பாட க

Sweet and pretty like a love-bird
You wing and soar my little child;
Behold the birds of iris hues
And be happy like them oh child!
The bantam struts and pecks and eats,
Join that and play with it oh child!
The crow in a swoop steals its food,
Be kind to it, my little child.
The cow, she gives abundant milk,
Know her to be good, my dear child;
The dog it comes wagging its tail,
Know that to be a friend of man.
The goodly horse that pulls a cart,
The bull that ploughs the village-fields,
The goat that does depend on us;
Foster all these, my little child.
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ِ اﻝﺒﻜﺎء
اﻝﻨﻜد ﻴﺠﻌل اﻝطﻔل ﻀﻌﻴف
اﻋﺘدل وﺤﺎرب ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﺴﺘطﻴﻊ

أﺤﺒب اﻝﻘدس ﺘﺎﻤﻴل ﻨﺎدو
!ﻓﻬﻲ أﻤك ﻴﺎ طﻔﻠﻲ اﻝﺤﺒﻴب
أرض أﺤﻠﻰ ﻤن ﺸراب اﻝرﺤﻴق
!أرض اﻵرﻴﻴن ﻴﺎ طﻔﻠﻲ اﻝﻌزﻴز

ﻝﻐﺔ اﻝﺘﺎﻤﻴل ﻋذﺒﺔ ﺒﻴن ﻜل اﻷﻝﺴﻨﺔ

Rise at dawn to learn your lesson,
Then sing such airs that are soothing,
To games devote the whole evening,
Get habituated thus, oh child!

،وﻨﻤﻴﻬﺎ
 اﻋﺸﻘﻬﺎ واﺤرث أرﻀﻬﺎ

Abstain from lies my little child
And also from vile back-biting;
God is our help, my little child,
Never will evil beset us.

ﻤﺠدﻫﺎ ﻜﺎﻝرب ﻴﺎ طﻔﻠﻲ اﻝﺤﺒﻴب
ّ

Fear not at all my little child
When you meet with evil-doers;
Smite them and kick them, oh my child!
And lo, at their face you shall spit.
When thronging sorrows assail us
We should droop not, my little child;
God is there full of compassion
To quell all troubles oh my child!

ﻫﻨدوﺴﺘﺎن ﺒﻜل ﺸﻲء ﺜرﻴﺔ

ﻓﻲ اﻝﺸﻤﺎل ﺠﺒﺎل اﻝﻬﻴﻤﺎﻻﻴﺎ
وﻓﻲ اﻝﺠﻨوب ﻜوﻤﺎري ذات اﻝﺜﺒﺎت
ورأس اﻝﺒﺤر ﻓﻲ اﻝﺸرق واﻝﻐرب
ِ
 ﻫذﻩ ﻫﻲ ﺤدود اﻝﻬﻨد:اﻝﺒﺤﺎر

பாரதியா பாட க

Idleness is bad, vey bad;
Mother you should ever obey;
Peevish crying doth lame a child;
Stand firm and fight with all you might.
Adore the divine Tamil Nadu
As your own mother, oh my child!
Than nectar itself is more sweet
This land of great men, oh my child!
Tamil is sweet amongst all tongues,
Adore it and cultivate it;
Hindustan is full of riches;
Hail it as God, my little child.
On the north the Himalayas,
On the south abiding Kumari
The cape, on the east and the west
The seas: India’s boundaries these!
This is the land of the Vedas
Where great and good heroes were born;
Truely flawless is Hindustan;
Adore this as God, my dear child.
There's no such thing as caste-glory;
Make not castes great or low, and sin,
Those are the lofty who possess
Justice, clear intellect and love.
Foster love for all lives, my child,
Know Truth to be God, my sweet-child,
As adamant, be firm in heart;
Know these to form the way of life.
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ﻫذﻩ أرض ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔﻴدا ُﻜ ِﺘب
ﻤوﻝد اﻷﺒطﺎل اﻝطﻴﺒﻴن اﻷﻤﺎﺠد
ٍ
ﺒﺤق ﻤﺎ ﻓﻴك ﻋﻴب ﻴﺎ ﺒﻼد اﻝﻬﻨد
أﺤﺒﺒﻬﺎ رّﺒﺎّ ﻴﺎ طﻔﻠﻲ اﻝﻌزﻴز

ﻝﻴس ﻫﻨﺎك طﺒﻘﺎت ﻤﻨﻐﻠﻘﺔ
ﺘﺤوز اﻝﻤﺠد وﺤدﻫﺎ
ﻓﻼ ﺘﻌظﻤﻬﺎ وﻻ ﺘﺤﻘّرﻫﺎ
وﻴذﻨب ﻫؤﻻء اﻝﻤﺘﻐطرﺴون
ﻤن ﻴظﻨون أﻨﻬم ﻴﺤوزون
ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻌدل واﻝذﻜﺎء واﻝﺤب
 ﻴﺎ طﻔﻠﻲ اﻝﺤﺒﻴب،اﺒذل اﻝﺤب ﻝﻜل ﺤﻲ
 ﻴﺎ طﻔﻠﻲ اﻝﺠﻤﻴل،اﻋرف اﻝﺤق ﻫو اﻝرب
 ﻝﻴﻜن ﻤﻨك اﻝﻘﻠب،ﻓﻲ ﻗوة اﻝﺤﺠر
ﻴﻜون ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻝدرب
 ﺴﺘﻌرف أن ﻫذا

பாரதியா பாட க
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9. ெபாிேயாைர ேபா
9.26. திலக

 ﺤب اﻝﻌظﻴم-٩

த

னிவ ேகா

 ﻋن ﺘﺎﻝﻴك ﻤﻬراج٢٦-٩

நாம க
ெப ெதா
ய றி ப
நா
ேனா த கைலயி
அ வவ
தாம க
விய ப பயி ெறா
சா தி ர கடெலன விள

ﻝﺴﺎراﺴواﺘﻲ ]إﻝﻬﺔ[ ﻫذا اﻝرﺠل ﻜم ﺨدم
ﺘﺸرب وأﺠﺎد ﻓﻨون ﺒﻘﻴﺔ اﻷﻤم
ّ

ேவா ,

மாம க
பிற பிட மாக
வா தி நாளி வற டய பாரத
மக
மன
ேதயிவ
ைம ேபா

வ

எ

ِ اﻝﻤ
ﺤﺘرم
ُ ﻝﻬﺎ وﻗف اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﻌظﺎم وﻗوف
ﺤﻘﺎً ﻫو ﺒﺤر ﻋﻨدﻩ ﻨﺼوص اﻝﻬﻨدوﺴﻴﺔ ﺘُﻔﻬَم

ற விரதேம.

ெந ச க ேதா கண தி

، ﻤرةً ﻤﻜﺎن وﻻدة ﺴﺎراﺴواﺘﻲ ﻜﺎن،ﻴﺎ ُﺒﻬﺎرﻨﺎ

நீ கிலா

நீத ேமேயா உ ெவன ேதா

றிேனா ,

வ ச க ைத பைகெயன ெகா

டைத

மா

ேறா ,

மா

மன தி ெகாதி கி

ம

மி பாரத நா
ேக
ெதா
ைழ க
ணி தவ யாவ
அ ெச
திைன ைசவ ெமாழித ேபா
அ

ெபா ேடா

ெபய ைட யாவாி

ர மி க மரா
ய ஆதர
ேமவி பாரத ேதவி தி
த
ஆர ைவ த திலகெமன திக
ஐய

ந

ைச பாலக

காதர

.

ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻴوم ﺼﺤراء ﻗﺎﺤﻠﺔ واﻋﺘﺼر ﻗﻠﺒﻪ
اﻷﻝم
 رأﻴﻨﺎﻩ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻗد أﻝزم،ﻤن ﺤﺎﻝﻬﺎ
 ﻝﻴطﺎرد اﻝدﻨﺎوة ﻜﻲ ﻋﻨﻪ ﺘذﻫب،ﺒﻨذر

اﻝﺒﻬﺎر ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻤوﺠود ﻝﻸﺒد
ُ ﻓﻲ ﻗﻠب
,

ேசர ல
நிைன க
தீெயன
நி ற எ க திலக னிவ ேகா
சீர
கம ல திைன வா
ேவ
சி ைத

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ைம ெப ெகன சி தி ேத.

ﻤن ﻜﺎﻨت اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺜﻠﻪ ﺘﺘﺠﺴد
ﺨﺼم أﺒدي ﻝﻠﺨداع اﻝدﻨﻲ
ووراء اﺴﺘﺌﺼﺎﻝﻪ ﻗﻠﺒﻪ أﺒداً ﻻ ﻴﻬﻤد
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9. Adoring the Great
9.26. On Tilak Maharaj

To Saraswati he had service great
Rendered and mastered other nations’ arts
At which the great masters are struck with awe;
Verily he is the sea of Sastras.
Our Bharat, once Saraswati’s birth-place
Is this day a barren desert become;
Heart-sore at Her plight, he has bound himself
To a vow, to chase the meanness away.
In the heart of Bharat ever shrined is he
Who of justness is an embodiment;
An eternal foe to deception vile,
To extirpate it his heart doth ever rage,
They that have resolved to serve Bharat-land
Till the very last moment of their life,
Hold fast to this Arya’s name and chant it
In love, as Saivites the sacred pentad.
Dear are the heroic Marathis
To Bharat-Devi who wears the Tilak.
Like that very Tilak is he, the famed one,
Bal Gangadhar Tilak, the Maharaj,
A flaming fire is he to the hostile,
Our Tilak the peerless Prince of Munis.
I hail his glorious lotus-feet twain
That I may come by Thought immaculate.

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
اﻝﺒﻬﺎر اﻷرض
ُ ﻫؤﻻء ﻤن ﻋزﻤوا ﻋﻠﻰ ﺨدﻤﺔ
ﺤﺘﻰ آﺨر ﺤرﻜﺔ ﻤن ﺤﻴﺎﺘﻬم ﺘﺨﻤد
ﺘﺴﻤك ﺒﻬذا اﻻﺴم اﻵري وﺒﻪ أﻨﺸد
 ﻤﺜل اﻝﺸﻴﻔﻴﺔ ]ﺼﻨف ﻤن،ﻓﻲ ﺤب
اﻝﺨﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝﻘُدس
ُ اﻝﻬﻨدوﺴﻴﺔ[ و
[ﻤﺎ أﻏﻠﻰ اﻝﻤﺎراﺜﻴس ]ﻤن اﻝﻬﻨدو آرﻴﻴن
اﻷﺒطﺎل
ﻝﻠﺒﻬﺎر اﻝﻘُدس ﻴﻀﻌون اﻝوﺸم ﻋﻠﻰ
ُ ﻤن
اﻝﺠﺒﺎﻩ
 ﻤﻌروف ﺒﻴن،وﻫو ﻤﺜل ﻤن ﻴﻀﻌون اﻝوﺸم
اﻝرﺠﺎل
ﺒﺎل ﺠﺎﻨﺠﺎدار ﺘﺎﻝﻴك؛ إﻨﻪ اﻝﻤﻬراج
ْ
ﻨﺎر ﺘﺄﺠﺞ ﻋﻠﻰ ﻤن ﻴﻌﺎدي
درة ﺠﺒﺎﻫﻨﺎ أﻤﻴر ﻤوﻨﻴس
ﺘﺤﻴﺔ ﻤﻨﻲ ﻝﻘدﻤﻴﻪ اﻝﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒزﻫرة اﻝﻠوﺘس
ﻋﻠّﻲ أﺤوز ﻋﻠﻰ ﻓﻜر ﻨﻘﻲ
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9.27. லஜபதி
வி

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

 ﻻﺠﺎﺒﺎﺜﻲ٢٧-٩

ணக ேத இரவிதைன ைவ தா

அத
க

கதி க

விைர

வ

ணக ேத ஒளித த

நிைனயவ கன
ம

கா

கிலேமா?

اﻝﺴﻤﺎء

றி நா

ணக ேத வாழா

ற ெச

أﻻ ﻨﺸﺎﻫد اﻷﺸﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻨزل

யா கெளலா மற ெகா ணாெத
எ

ணக ேத, லாஜபதி! இைடயி

நீவள த ெக
ஒ மனித

ெச

வாேர

ஊ

றி

ெந சி

ாி தி டா

கறி தவைன ெத வெமன

ேள ெப பி ேபணி

வ மனித எ
ஓ

،ﺤﺘﻰ ﻝو ﻜﺎﻨت – ﻓﻲ ﻀﻴق – ﻝك أﺒﻌدت

அ த ேமேலா

ெப ைமையந

ண றா இவைரெயலா

ெயவ வா வ தி ேக?

ேபர

ெச தாாி

ெப

யர

ஆர

நாரண

ெச ததனா
ேகார க
ப தி
ர ெகா
பலவைடத

அவ

 إذا ﻜﻨت ﻗد ﻨﺸﺄت،ﻋن ﺘﻠك اﻷرض
ﻓﻲ ﻓﻜرﻨﺎ اﻝذي ﻻ ﻴﻌرف اﻝﻨﺴﻴﺎن
،أو إذا ازدﻫرت ﻫﻨﺎك دون ﺴﻤﺎح
ﻴﺎ ﻻﺠﺎﺒﺎﺜﻲ! ﻤﺎ ﻋﺴﺎﻫم ﻝﻬذا أن ﻴﻔﻌﻠوا؟

யாவேர

பிைழ
பா

 ﻝﺘﻤﺘزج ﺒﻀوء اﻝﻌﻴون،ﺘﻨﻤو
أﻝﻬذا ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺒرﻴق اﻝﻀﻴﺎء؟

ெச த

அ ைமயி ைல; எளிதினவ
ெர

றி

தைன ப றி பலநா

கட தியவ

ﺤﺘﻰ ﻝو ﻜﺎﻨت اﻝﺸﻤس ﺘﻤﺘد ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺔ

நி

ﻻ ﺘﻘدم ﺨﻴ اًر ﻝﺘﺄوي إﻨﺴﺎن وﻫو

றா ?

இரணிய

ேச

،ﻴرﺘﺤل ﻤن ﺒﻠد إﻝﻰ ﺒﻠد

ற

ெசால த ேமா? பாரதநா
லவி வா
மன ைடயா ெகா
விய த ெகா

ேறா?

யர

،وﻝﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻫذا ﺒﺴﻬوﻝﺔ
وﻝﻜن ﻋﺸرات اﻵﻻف
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9.27. Lajapathy
Even if the Sun be in the skiey expanse
Do we not behold its rays flowing down
Grow, to mingle with the light of eyes
Thus endowing them with lustre of light?
Even if they, in wrath, have exiled you
Away from that soil, if you get established
In our thought that knows no forgetfulness,
And if you do flourish there without let
O Lajapathy! what can they for this do?
It spells no good to haunt a man and him
Exile from country to country; they might
Have wrought this with ease; but myriads there
are
Instinct with the knowledge of his glory;
In them is he well enshrined; how can they
Ever hope to expel these and live in peace?
Who among them that practised universal love
Was ever spared (of punishments)? Hiranya’s
child
Showed utmost love unto Narayana;
Who could ever relate the vile horrors
He underwent; is it then a wonder
To witness the miseries of patriots
Courageously devoted to Bharat!

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
،ﻤﻔﻌﻤون ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﻫذا اﻝﺒﻬﺎء
 وﻜﻴف،ﻓﻴﻬم ﻫل ﻫو ﻤﻨﻐﻤس
ﻝﻬم أﺒداً أﻤل ﻓﻲ اﻝﺒﻌد
ﻋن ﻫذا واﻝﻌﻴش ﻓﻲ ﺴﻼم؟
ﻤن ﻤﻨﻬم ﻋﺎش ﺤب اﻝﻜون
ِ ُﻤن أ
ﺒﻌد ﻝﻸﺒد )ﻋن اﻝﻌﻘوﺒﺎت(؟
اﻝطﻔل اﻝذﻫﺒﻲ
،ﻗدم ﻜل اﻝﺤب ﻝﻨﺎراﻴﺎﻨﺎ ]ﻤﺤرك ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔﻀﺎء
ﻋﻨوان ﻝﻔﻴﺸﻨو ﻓﻲ ﺘﺼورﻩ ﻝﻠﻨﻔس اﻷﺒدي
[ﻝﻠروح
ﻤن ﻝﻪ أن ﻴروى أﺒداً ﻗﺼص اﻝرﻋب
،اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗد ﺘﻐﻠّب
،إن اﻷﻤر ﺒﻌد ﻫذا ﻝﻌﺠب
أن ﺘﺸﻬد ﺸﻘﺎء ﻤﺤﺒﻲ اﻝوطن
!ﻝﻠﺒﻬﺎر ﺘﺘﻜرس
ُ ﻓﻲ ﺸﺠﺎﻋﺔ ﻗﻠوﺒﻬم
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

9.28. ராஜா ரவிவ மா
ச திர ஒளிைய ஈச
ெவ ேற

சைம த

அ ப க

வ தி சாத க
வ தன ; அ
டா கி
ப தியி ப க ெவ ேற பைட தன
த ைம;
இ திர மா

ெக ன இய றின

யாைன.

[ﻤن ﺴﻼﻻت ﻤﻠﻜﻴﺔ
அமர
ெவளிய

1

மலாினி

நீல வானி

மாதர

க தி

எ லா

இலகிய அழைக ஈச இய றினா , சீ தி
இ த
உலகினி எ
சி ஓ கிய இரவி வ ம
அலகிலா அறி
க ணா அைன ைத
க

மாேற.

எ

பா .

3

ﺼﻨﻊ
َ  وﻫو ﻤن،ﻝﻴطﻌم ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻜور
رﺤﻴق اﻝطﻌﺎم ﻝﻠﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ
وذو اﻝﻨﺎب اﻝذي ﻝﻪ إﻨد ار ﺘرﻜب

கைட
வி டா ?
அர ைபய நி ைக ெச ைக
ண .

4

ﺤﻴﺎ اﻝﻨﺴﺎء
ُ ﻓﻲ اﻷزﻫﺎر
ّ وﻤ
ُ وزرﻗﺔ اﻝﺴﻤﺎء
ﺘﻠطف اﻝرب ﻝﺨﻠق اﻝﺠﻤﺎل
ﻗوة راﻓﻲ ﻓﺎرﻤﺎ اﻝﻤﻌروف ﻓﻲ ﻜل اﻝﻌﺎﻝم
أﺸرﺒﻬﺎ ﺒﻌﻴون ﺤﻜﻤﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻤﺎ ﻝﻬﺎ اﻨﺘﻬﺎء

அர ைபஊ வசிேபா
ள அமரெம
யலா ெச வி
திர பட வ த எ மா ெச ெதாழி ஒ
ேநா க
வி
பிேய ெகா லா இ
வி
ல

கறிைவ தி

ﺨﻠق اﻝرب اﻹﻝﻪ أﺸﻌﺔ اﻝﻘﻤر

2

ம ன மா ளிைகயி ஏைழ ம களி
எ லா
உ ன
ேத
சி உள திைன களி க
ெச வா
ந னேரா விய க தீ
ந கிய ெப மா
இ நா
ெபா னணி ல ெச றா
வி க
ேபா

 ﻋن راﻓﻲ ﻓﺎرﻤﺎ ]اﺴم ﻷﺸﺨﺎص٢٨-٩

அழிதல

ﺘﺘوﻫﺞ ﻓﻲ ﻝﻤﻌﺎن ﻻ ُﻴﺘﺼور
اﻷﻗﺼر
ُ ﺼورﺘُﻪ ﺘزﻴن اﻷﻜواخ و
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காலவா ேபா கி எ
கழிகிலா
ெப ைம ெகா ட
ேகாலவா ெதாழி க ெச
லவிய
ெபாிேயா தா
சீலவா வக றி ஓ நா ெச திட உ தி
யாயி ,
ஞாலவா வின
த

ேறா?

மாய நவி

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
 ﻤن ﻝﻠﺴﻤﺎء ذﻫب،ﺒﻬﺠﺔ ﻜل اﻝﻘﻠوب
 ﺒﻬﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض،ﻤﻌﺘﺒرﻫﺎ ﺘﻜﻔﻲ

றிட காிய

5

9.28. On Ravi Varma
(The King Raja Ravi Varma)
The Lord-God created the rays of the moon
To serve as food for the Chakor; He made
Nectar the food of the celestials
And the tusker white for Indra to ride.

[راﻤﺒﻬﺎ اﻝﻤﻠﻜﺔ أورﻓﺎﺴﻲ ]روح اﻝﻤرأة
واﻝﺴﻴدات
،ﻤن ﺘﻨﻔﺴن اﻝﺤﻴﺎة ﻤن اﻝﺴﻤﺎء ﻓﻲ اﻝﺨﻴﺎم
. ﻝﻘد ذﻫب،ﻝﺘﺤﺎﻜﻲ ﺼورﻩ ﻤﻊ اﻷﺼول

In blossoms, in blue sky, and visages
Of women, God deigned to create beauty
That the world-renowned Ravi Varma might
Relish them with his eye of endless wisdom.

ﻤﻠزﻤﺔ ﺒﺎﻻﻨزواء ﻓﻲ ﻜﺴوف
َ ﻗدﺴﻴﺔ اﻝﺴﻴدات

Glowing with inconceivable lustre
His pictures which adorn mansions and huts
Delight all hearts; gone is he to the heaven
Deeming it enough, his glory on earth.

ﺤﺘﻰ ﻝو ﻜﺎن اﻝرﺠﺎل اﻝﻌظﺎم َﻤن ﻓﻨوﻨﻬم

Rambha, Urvasi and dames heavenly
Breathed alive on his canvas; to compare
His copies with originals, he is gone.
The dames divine are bound to wilt in shame.
If even great men whose divine works of beauty
That will with everlasting glory endure
Should aye, one day quit their glorious life,
What are we to say of world’s Mayic nature?

اﻝﻘدﺴﻴﺔ
ﺒﺘﺤﻤل وﺒﻬﺎء ﻴدوم
ُ ﺴوف ﺘﻜون
 ﻴوﻤﺎً ﺒﺘرك ﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﺒﻬﻴﺔ،إذا أﻗررﻨﺎ
ﻓﻤﺎ ﻋﺴﺎﻨﺎ ﻨﻘول ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺴﺤرﻴﺔ؟

பாரதியா பாட க

92

9.29. மகா மா கா தி ப சக

 إﻝﻰ اﻝﻤﻬﺎﺘﻤﺎ ﻏﺎﻨدي٢٩-٩

வா க நீ எ மா
வா க நீ! எ மா , இ த ைவய

ﻋش ﻴﺎ اﻝﻤﻬﺎﺘﻤﺎ ﻏﺎﻨدي ﺤﻴﺎة طوﻴﻠﺔ

நா

ெல லா
தா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ﻴﺎ ﻤن ﺼﻨﻌت ﻝﻠﺒﻬﺎرات ﺤﻴﺎة ﺠدﻴدة

வ ைம மி சி வி தைல தவறி

ெக
பா ப

நி

ற தாேமா பாரத ேதச த

ைன

اﻷرض اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺠﻤﻴﻊ اﻷرض

வா வி க வ த கா தி மகா மா நீ வா க,

ﻗﺒﻌت ﻓﻲ أﻴﻤﺎً ُذل ٕواﺘﻘﺎع ﻓﻘر

வா க!
அ ைம வா வ க
யா

றி நா டா வி தைல

, ெச வ
ைமயி

ய

, க வி ஞான

ேயா கி
ப மிைச தைலைம ெய

ப

 أﻨت اﻝﻤﻠك، ﻨﻌم،ﺒﻬﺎء ﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ

ெகா

சி ெச தா !
விலா கீ
த

ைம

தி ெப றா , வி

ﺸﻤوﻝﻴﺔ ﻗد ﺼرت ﻝﻬﺎ ﺘﻤﺘﻠك

ேள

றா !

ﺨطﺔ ﺒﺴﻴطﺔ ﻝﻬﺎ ﺘﺒﺘﻜر

ேவ

ﺒﻬﺎ ﺸﻌﺒﻨﺎ ﻤن اﻝﻌﺒودﻴﺔ ﺘﺨﻠّص

ெகா யெவ நாக பாச ைத மா ற
ைக ெகாண
இ மி
எ

ன

ெசா

வி விலா

ﺨرﺒﺔ ﻤﻬﺠورة ﻤن اﻝﺤرﻴﺔ ﻤﺤروﻤﺔ

தவ

தா

எ

ேகா?

ைட ெச தா

க வதி
ப

ெவ பிணி யக றி

ைனேய?

ெச
வ

பராதீன
ண

எ

ேகா?

طُﻠﻘﺎء ﻓﻲ ﻨﻤﺎء ﻤﺘﻌﻠﻤون ﺤﻜﻤﺎء
وﻴﺒﺼرون ﻜل اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺎﻝطرﻴق
ّ
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திதா சால

ெகா

எளிதா

யி ேபாேல தன கழி ெவ

பிற

யி த

ம

யி ெர லா கட ளி

கட ளி
இ
பி

ைன

ெப
அ

அரசிய லதனி
ணி தைன ெப மா !

திற

ெபாி

கைல வாண ெம

ெதா

நீ அறி தா

ெந

ேச ஒ

கிய பய

ெநறியினா
கதி க

தா

ைழ யாைம!

பைக ெதாழி

اﻝﺘل ﻝﻜﻲ ﻴﺼد اﻝرﻋد واﻝﺒرق؟

ட த க

இ தியா வி

ைவயக வா கந

،ﺸﻴد
ّ أو ﻫل أﻨت ﻜرﻴﺸﻨﺎ ﻤن

ைட தா

அறவழி ெய

வ

ﻋﺸب اﻝﺸﻔﺎء ﻤن ﻗﻤﺔ اﻝﻬﻴﻤﺎﻻﻴﺎ؟
َ

ட

ெகாைல வழியா ேபா வழி இக

அதனி

،اﻝﺤﻴﺎت
ّ ﺘرﻴﺎﻗﺎً ﻝﺴم

ணிவிைன ம றா

ேபா , ெகாைல, த

பிைண திட

வ வ

ண த

ஞான

னிேய கிட

أﺘُراك إﻝﻪ اﻝﻘرد ﻤن أﺤﻀر

கணி த

ம கெள

னெம

இழிப

 ﻤواطﻨﺔ ﺘُﻨﻴر،طرﻴق اﻝﺤق

சி நீ பைட தா !

த

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

மற

ﺒﺴﻴطﺔ وﺒﺴﻴطﺔ وﺠدﻴدة ﺜم ﺒﺴﻴطﺔ
اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝروﺤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ وﺠدت

லற ேத!

9.29. To Mahatma Gandhi
Long may you live, Gandhi Mahatma
You who have brought new life to Bharat,
The land which of all lands on earth
Lay most degraded, poverty-stricken,
Ruined, forsaken, of freedom bereft.
Endless glory, yea, a crown
Universal you have gained

ﻝداء اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝﻤزﻤن اﻷﻝﻴم
،" ُﻋ ّد ﺤﻴﺎﺘك ﺤﻴﺎة ﻤن ﻴطﻠب ﻗﺘﻠك
،واﻋرف أن ﻜل إﻨﺴﺎن ﻫو ﺼورة ﻝﻠرب
أو اﺒن ﻝﻠرب" ﻫذﻩ اﻝﺤﻜﻤﺔ اﻝﺠرﻴﺌﺔ واﻝﺤﻘﺔ
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Devising a simple plan whereby
Our people can shake off slavery.
Breathe free, grow rich and learned and wise,
And show to all the world the way
Of true, enlightened citizenship.
Are you the monkey-god who brought,
As an antidote to ophidian noose,
The healing herb from the high Himalaya?
Or are you Shri Krishna who held up
The hill to ward off thunder and lightning?
Simple, Simple, new and Simple
Is the cure that you have found
For heteronomy, painful and chronic
Malady: “Count as your own life
The life of him who comes to kill you.
Know that every human being
Is an image of God, a Child of God.”
This wisdom bold and true you dared
To thrust into grim politics
Rife with sordid murder and strife.
Shunning the way of war which is
But murder on a massive scale,
You chose a method much more effective,
The path of Dharma prepared by seers
And servants of God, Satyagraha,
Unfailing, fruitful, for bringing to Bharat
A future bright, and to the world
Forgetfulness of deeds of hate.
May this good dharma live for ever.

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
 ﻝﺘﻬﺎﺠم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت،اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻗدﻤت
اﻝﺸرﺴﺔ
اﻝﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﻘﺘل وﺸﻘﺎق ذﻤﻴم
ﻤﺘﺠﻨﺒﺎ طرﻴق اﻝﺤرب اﻝذي
ً
ﻝﻴس ﺴوى اﻝﻘﺘل اﻝﻜﺜﻴر ﻴﺒﺘﻐﻲ
واﺨﺘرت طرﻴﻘﺎً أﻓﻀل ﻋﻨﻪ ﻴرﺘﻘﻲ
ِ
اﻝﺤﻜﻤﺔ
درب اﻝدارﻤﺎ ﻤن أﻋدﻩ ذوي
 اﻝﺴﺎﺘﻴﺠراﻫﺎ ]ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹﺼرار،وﻋﺒﺎد اﻝرب
[ﻋﻠﻰ اﻝﺤق
 ﻝﺠﻌل اﻝﺒﻬﺎرات، ﻤﻊ اﻹﺜﻤﺎر،ﻓﻼ ﺴﻘوط
 ﻨﺴﻴﺎن ﻓﻌﺎل اﻝﺸر،ﻀﻴﺎء اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل واﻝﻌﺎﻝم
ﻋل ﻫذﻩ اﻝدارﻤﺎ ﻝﻸﺒد ﺘﻨﺘﺸر
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9.30. ஏ பிரா
ஈச

வ

சி

 ﻴﺴوع اﻝﻤﺴﻴﺢ٣٠-٩
ைவயி

மா

டா ;

எ
யி தன நா ஒ
ேநச மா மாிய ம தேலனா

றி ;

ேநாிேல இ த ெச திைய க

ﻨزل اﻝرب وﻤﺎت ﺒﺎﻝﺼﻠب

டா ;

ﺜم ﻓﻲ اﻝﻴوم اﻝﺜﺎﻝث ﻨﻬض

ேதச தீ ! இத உ ெபா
ேகளீ ;
ேதவ வ
நம
ேத
நாசமி
ந

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

றி நைம நி த கா பா ,

அக ைதைய நா ெகா

வி டா .

!اﻝﻨﺎس ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻤم

அ
கா
மாியா ம தேலனா,
ஆவி கா தி ேய கிறி
தீைம வ விைன ெகா றா
நாளினி

.واﺴﺘﻤﻊ ﻝﻠﺘﻀﻤﻴن ﻓﻲ ذﻝك

யி ேதா

,

க தினி க

ேட,

اﻝرب ﻴدﺨل ﻓﻲ أﻨﻔﺴﻨﺎ

ேபா
வா அ த ந
யி த ைன,
அ ெப
மாியா ம தேலனா

،ﺤﺎﺴب
َ ﻝﻴﺤﻤﻴﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﻤن أن ُﻨ

ெபா

ெபா

ந

ﻤرﻴم اﻝﻤﺠدﻝﻴﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺸﻬد

த

ஆஹா!சால ெப
உ

ைம ெய

ற சி

களி யிஃேத.
ைவயி க

உண ைவ ஆணி தவ ெகா
வ

ட

தா ,

ைம ேப யி - ேய கிறி

வான ேமனியி

அ

ெப

மாியா

ேப

ِ إذا ﻜﻨﺎ ﻓﻘط ﻋن اﻷﻨﺎ
ﻨﻐب

ைம கா

விள

ம தேலனா,

ந லற ேய கிறி
ைம ெகா ட ெபா ளி

ெநா யி

ஃ

பயி

.

றிட லா

ﻤرﻴم اﻝﻤﺠدﻝﻴﺔ ﺤب ﻓﻘط
ﻴﺴوع اﻝﻤﺴﻴﺢ روح وﺤﺴب

.
க
.

ﻋﻨدﻤﺎً اﻝﺸر أوﻻً ذﻫب
ﺤﺼل اﻝﺒﻌث ﻓﻲ اﻝﻴوم اﻝﺜﺎﻝث
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9.30. Jesus Christ
The Lord descended and died on the Cross;
Rose up on the third day.
Mary Magdalene witnessed in person.

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
إذا ﻨظرﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﺒﻌوث
،ﺒﺴطوع اﻝوﺠﻪ ﻜﻤﺜل اﻝذﻫب
ﻤرﻴم اﻝﻤﺠدﻝﻴﺔ ﺘﻤﺠد اﻝرب

People of all nations!
Listen to the implication thereof.

!آﻩ! ﻋظﻴم ﻫو اﻝﺴرور ﺒﺤق

The Lord enters ourselves
To protect us for ever from the doom,
If only we kill our ego.
Mary Magdalene is but love;
Jesus Christ is but the soul.
When first the evil is dispensed with,
Resurrection occurs on day three.
Looking at the resurrected,

ﻤﺎﺘت اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻠﻴب اﻝﺤق
.ﺒﻤﺴﺎﻤﻴر اﻝﺘﺎﺒﺎس
وﻤن ﻫﻨﺎك ظﻬرت ﺴﻤﺎوﻴﺔ اﻝﻨﺴﺨﺔ
.ﻤن ﻴﺴوع اﻝﻤﺴﻴﺢ ﻋﻨدﻫﺎ

On the face bright as gold,
Mary Magdalene praised the Lord.
Aha! Great indeed is the delight!
Crucify the senses on the cross of Truth
With nails of tapas.
Thence revealed is the heavenly form
Of Jesus Christ thereon.
Mary Magdalene is but womanhood.
Jesus Christ is but virtue preserved.
Such is the subtlety of the episode
As can be understood in a moment.

ﻤرﻴم اﻝﻤﺠدﻝﻴﺔ اﻤرأة ﻓﻘط
ﻴﺴوع اﻝﻤﺴﻴﺢ ﻓﻀﻴﻠﺔ ُﺤﻔظت
ﻫذﻩ ﻫﻲ رﻗﺔ اﻝﺤﻠﻘﺔ
.ﺒﺤﺴب ﻤﺎ ﻨﻔﻬم ﻓﻲ اﻝﺤظﺔ
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 ﺘﺤرﻴر اﻝﻤرأة-١٠

வி தைல

10.31. ெப

க

வி தைல

மி

 ﻜوﻤﻲ ]رﻗﺼﺔ[ ﺤرﻴﺔ اﻝﻤرأة٣١-١٠

கா
ெப க வி தைல ெப ற மகி சிக
ேபசி களி ெபா நா பாட
க களி ேலெயாளி ேபால யிாி

ﻨﻐﻨﻲ ﻝﻤرح اﻝﺤرﻴﺔ
ﻨﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻌﺎدة

கல ெதாளி ெத வ ந கா பாேம.

وﻫو اﻝذي ﻴﻀﻲء

மி ய !தமி நா
கிட ைகெகா
ந ைம பி த பிசா க
ந

ைம க

ஏ ைட

மிய !
ேபாயின

ேடா ெம
ெப

க

மிய !
ெதா வ

ெற

ணி யி தவ மா
ேளெப ைண
ேபாெம ற
வி ைத மனித தைலகவி
மா ைடய
மா
ெவ

வி

(

மி)

தீைமெய

வி டா ;
ைவ
தா .

(

எ மிட
ேடாெம

மி)

ந ல விைலெகா

ﻷﻨﻨﺎ اﻵن ﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﻤن ﻜل ظﻼل اﻝﺸر

கா ட வ தா ,அைத
(

மி)

ﻓﻨﺤن ﻗد أﺒﺼرت ﻋﻴوﻨﻨﺎ اﻝﺨﻴر

நாைய வி பா ,அ த

நாயிட ேயாசைன ேக ப
ேடா?
ெகா ல
ணிவி றி ந ைம
அ நிைல
ைவ தா பழி

ارﻗﺼﻲ اﻝﻜوﻤﻲ وﺤطﻤﻲ اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس
ﻓﻠﺘﺘﺤﻠق أرض اﻝﺘﺎﻤﻴل ﺒرﻗﺼﻨﺎ ﺘﻌﻴش

வ ேத,
மிய !

ﻓﻲ اﻝﻌﻴون
ﺒل ﻫو ﻝﻨﺎ اﻝﻘوة

வச கி ெதா வினி

வழ க ைத ெகா
னி

ﻓﻲ اﻝروح ﻜﺎﻝﺸروق

வி டா .

(

மி)

ذﻫب ﻤن ﻗﺎﻝوا ﻝﻠﻨﺴﺎء
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நிைலெய

க சி
வ

""ﻻ ﺘﻔﺘﺤن ﻜﺘﺎب اﻝﻤﻌﺎرف

ெசா ல வ தா ,இ

அஃ ெபா வி ைவ ேபா ;
தி ெப ைண க
ெகா

வழ க ைத த ளி மிதி தி ேவா .
ப ட க
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ஆ வ

ச ட க

واﻝﻐرﺒﺎء ﻤن ﺼﺎﺤوا ﻓﻲ ﺨﻴﻼء

(

மி)

ெச வ

اﻝﻴوم رأس أﻴﻬم ﻓﻲ اﻷرض ﻨﺎزل

பாாினி ெப க நட தவ ேதா ;
எ
மறிவினி ஆ
கி ேகெப
இைள பி ைல காெண
ேவத பைட க
ேவ

நீதிக

வ ேதா ெம

சாத பைட க
சாதி பைட க

மிய !

(

மி)

ﺤﻴﺎة اﻝﺒﻬﺎﺌم اﻝﺘﻲ ﺘُﻀرب

ெச ய
மிய !

ﻤﺴﺘﺄﻨﺴﺔ وﺒﺎﻝﻘﻴد ﺘُرَﺒط

ெச தி ேவா ;ெத வ
ெச தி ேவா .

""ﺴوف ﻨﺤﺒس اﻝﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎزل

(

மி)

10. Women Liberation
10.31. The Kummi of Women’s Freedom

We sing the joys of freedom;
In gladness we sing.
And He that shineth in the soul as Light shines.
In the eye, even He is our strength.
Dance the Kummi, beat the measure;
Let this land of the Tamils ring with our dance;
For now we are rid of all evil shades;
We’ve seen the Good.
Gone are they who said to woman: ‘Thou shall
not
Open the Book of Knowledge.’
And the strange ones who boasted saying:

ﻴﺴﻌدون ﻝو ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت ﺘُﻔرض
وﻝﻜﻨﻨﺎ ﺒﺎﺤﺘﻘﺎر ﻝﻬم ﻨﺸﺘت
ارﻗﺼﻲ اﻝﻜوﻤﻲ وﺤطﻤﻲ اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس

اﻝﻜﻠب اﻝذي ﻴﺒﻴﻌوﻨﻪ ﺒﺎﻝﺜﻤن دون ﺴؤال
ﻝﻘرﻴب ﻤن ﺤﺎﻝﺘﻪ ﺠﻌﻠوا ﻤﻨﺎ اﻝﺤﺎل
ﺒل ﻫم ﻗﺘﻠوﻨﺎ ﺒﺎﻝﻀرب
وﻝﻜن اﻝﻌﺎر ﺒﻬم ﻴﻤﺴك
ارﻗﺼﻲ اﻝﻜوﻤﻲ وﺤطﻤﻲ اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس
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“We will immure these women in our homes” Today they hang down their heads.
The life of the beast that is beaten,
Tamed and tied down,
Fain would they lay it on us in the house,
But we scornfully baffled them.
Dance the kummi, beat the measure.

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
وﻫم ﻴﺘﺤدﺜون ﻋن إﻴﻤﺎن اﻝزوﺠﻴن
ﺤﺴﻨﺎً؛ ﻓﻠﻴﺠﻌﻠوﻩ ﻋﻠﻰ ﻜﻼ اﻻﺜﻨﻴن
وﻝﻜن اﻝﻌرف اﻝذي أﺠﺒرﻨﺎ ﻋﻠﻰ
اﻝزواج ارﻤﻴﻪ وطﺌﻴﻪ ﺒﺎﻝﻘدﻤﻴن
ارﻗﺼﻲ اﻝﻜوﻤﻲ وﺤطﻤﻲ اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس

The dog they sell for a price, nor ever consult his
will,
Nigh to his state had they brought us - would
rather they had killed us at a blow But infamy seized them.
Dance the kummi, beat the measure.
And they talk of wedded faith;
Good, let it be binding on both;
But the custom that forced us to wed we’ve
Cast it down and trample it under foot.
Dance the Kummi, beat the measure.
To rule the realms and make the laws
We have arisen;
Nor shall it be said that woman lags behind
Man in the knowledge he attaineth.
Dance the kummi, beat the measure.
To know the Truth and do the Right,
Willing we come;
Food we’ll give you; we’ll also give
A race of immortals.
Dance the kummi, beat the measure.

ﻗﻤﻨﺎ ﻝﺤﻜم اﻝﻤﻤﺎﻝك وﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻘواﻨﻴن
ﻓﻼ ُﻴﻘﺎل اﻝﻨﺴﺎء ﺨﻠف اﻝرﺠﺎل
ﻓﻲ ﻤﻌﺎرف ﻜﺎﻨوا ﻝﻬﺎ ﺤﺎﺌزﻴن
ارﻗﺼﻲ اﻝﻜوﻤﻲ وﺤطﻤﻲ اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس

ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺼدق وﻗول اﻝﺤق
ﺒﺈرادة ﺠﺌﻨﺎ
ﺴﻨﻌطﻴﻜم اﻝطﻌﺎم وﻤﻌﻪ ﻜذﻝك
ﺠﻨﺴﺎ ﺨﺎﻝدا
ً
ارﻗﺼﻲ اﻝﻜوﻤﻲ وﺤطﻤﻲ اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس
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ெப
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க

 ﻤرﺤﺎ ﻝﻌﺎﻝم اﻝﻨﺴﺎء٣٢-١٠

வா க!

ைம வா ெக

தி

ேவாமடா!

ெப ைம ெவ ெக
த ைம இ ப ந

தி
ணிய

ேவாமடா!
ேச தன

தாயி

ேப

அ

சதிெய

வா ெக

ற நாம

றைமதியி
ெப

ர பி ைளக
வ ைம ேச
மான ேச

ப

க ய ழி ப

ெப

ைகக

ேவா .

ைமயி னாலடா!
ேபா

ேவா .

தா
ைல பாலடா!
மைனவியி வா ைதக
க ளறமடா!
களி ப நி

ண ற திைன ஆ

றா ேவா .

ம க

ர தா

ேப
மாயி பிறெகா தா வி ைல;
க ைண கா
இர
ைம ேபாலேவ
காத

ப ைத கா தி

ச தி ெய

ற ம ைவ

ஊ வி ய க கவி
உயிைர கா
உயிாி
உயிாி
ஊ

ெகா

நி

இ

இ த ெப
க ,ஆ

ﻋﻴﺸﻲ اﻝﺴﻌﺎدة وﺤب ﺒوذا

ﻫﻴﺎ ﻨرﻗص ﺒﻬدوء ﻨﺤﻴﻲ اﻝﺤب
ﻫﻴﺎ ﺒﺎﻝﺘﺼﻔﻴق ﻨﺤﻴﻲ ﺤب اﻝﻠﻬﻔﺎن
ِ ﻋﺎﻝم اﻝﻨﺴﺎء ﻝﻸﺴﻰ ﻴ
ﺒﻌد
ُ
ﻫﻴﺎ ﻨﺤﻴﻲ أم اﻝﺸﺠﻌﺎن

ﻝﺒن اﻷم ﻝﻠﻘوة ﻴﻔﺠر

அதிரேனவ,
ழ க

وﻜﻠﻤﺔ اﻝزوﺠﺔ ﺘﺠﻠب اﻝﻔﺨر

றா ேவா .

,உயிாிைன ேச
யிரா

ﻜل ﻜﻠﻤﺔ أم وزوﺠﺔ

ேவாமடா!
ேபாமடா!

தாள ெகா
திைசக
ஒ தி ய வெதா பா

ﻫﻴﺎ ﻨرﻗص ﻨﺤﻴﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﻨﺴﺎ
ﻫﻴﺎ ﻨرﻗص ﻨرﺠو ﻝﻪ اﻝرﺨﺎ

வா

தாெய

ேகா

ெப

.

ஆ ேவா .

ஆைச காதைல ைகெகா
ப தீ வ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ப மாகி

தி
;

ைம இனிதடா!
களிெகா

ேட

;

ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻷم ﻝﺸر اﻝطﻤﻊ ﺘدﻤر
ﻫﻴﺎ ﻨﺘﺸﺎﺒك وﻓﻲ ﻤرح ﻨرﻗص
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‘ேபா றி தா ’ எ
க

சி
றி ர

ேதா ெகா

யா

வி காத கிளிக ேக,
மைலகைள சா ேவா

ணி ைட ெப
‘ேபா றி தா ’ எ

ெணா
தாள க

தி பணியிேல.
ெகா டடா!

‘ேபா றி தா எ
ெபா
ழ
தடா!
கா றி ேலறியவ வி ைண
சா ேவா
காத ெப க கைட க
பணியிேல
அ

ன

ஆைண கா
க ன ேத
ைகைய த

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﻤﺘﻰ ﺸﺠﺎﻋﺔ اﻝرﺠﺎل
ﺘﻌﺘﻨﻲ ﺒﻔﻀﻴﻠﺔ اﻝﻨﺴﺎء
ﺒﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻫذا ﻻ ﻴوﺠد
ﻫﻴﺎ ﻨﺤﺘﻔظ ﺒﺒﻬﺎء اﻝﺤب
ﻜﻤﺎ اﻝﺠﻔون ﻝﻠﻌﻴن ﺘﻔﻌل

ய ெத வ மணி ைகயி
அனைல வி
ேவா ;
த ெகா
களி பி
ெபா ைககைள பா ேவா .

10.32. Hail Womanhood
Let us dance hailing womanhood!
Let us dance wishing them success!
Utter the words mother and wife,
Feel the comfort, happiness and benefit of virtues.
Let us dance quietly hailing love
Let us hail desirous love clapping hands.
Womanhood dispels distress
Let us hail the mother of the valourous.
Milk from the mother’s breasts brings strength.
The words of the wife bring honour.
The virtue of woman destroys the evil of the
exigent.
Let us join hands and dance in delight.
When the valour of man
Takes care of the virtue of woman,

ﻓﻠﻨﻨﻌم ﺒرﺤﻴق اﻷم
وﻨﻘرع اﻝطﺒل ﻝﻴدوي
ﻨﺘﻤﺎﻴل ﻝﻠﻤوﺴﻴﻘﻰ وﻨﻐﻨﻲ
ﻫﻴﺎ ﻨرﻗص ﻝﻬﻴﺒﺔ اﻝﻌﺎﻝم

ﻋﺎﻝم اﻝﻨﺴﺎء ﻴﺤﻔظ اﻝﺤﻴﺎة
ﺒل وﻫو أﻴﻀﺎً ﻴﻤﻨﺢ اﻝﺤﻴﺎة
أﺼﺒﺢ ﺴرور اﻝﺤﻴﺎة ﻝﻠﺤﻴﺎة
ﻋﺎﻝم اﻝﻨﺴﺎء أﺤﻠﻰ ﻤن اﻝﺤﻴﺎة
ﻝﺘدق اﻝدﻓوف وﻨرﻗص ﻓﻲ اﺒﺘﻬﺎج
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Abjectness there is none.
Let us preserve the delight of love,
As do the eyelids the eyes.
Let us consume the nectar of Shakthi,
Beating the drums thundering all around,
Harmonising song and music,
Let us dance to the awe of the world.
Womanhood preserves life,
Brings life,
Becomes the pleasure of life to life,
Womanhood is sweeter than life.
Let us blow the trumpets and dance in delight.
Dance hailing the mother!
Sing the praise of loving parrots.
In the service of a narrow-waisted dame,
Let us surmount a hundred peaks.
Keep beats hailing the mother!
Play on the golden flute hailing the mother.
In the service of the loving dame
With an oblong glance,
We shall ride the winds and win the heavens.
At the behest of the mother who fed us
We shall swallow the flames.
Even when the kiss on the check is welcome,
Lo, the arms push away in pretence,
We will sing in praise of the arms.

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
!ارﻗص وﺤﻴﻲ اﻷم
.ﻏﻨﻲ ﺒﻤﺠد ﺒﺒﻐﺎوات اﻝﺤب
ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻝﺴﻴدة ﻨﺤﻴﻠﺔ اﻝﺨﺼر
ﻫﻴﺎ ﻨﺘﺴﻠق ﻤﺌﺎت اﻝﻘﻤم

!ﻝﻴدق اﻝطﺒل وﻴﺤﻴﻲ اﻷم
!ﻝﻴﻌزف ﻨﺎي اﻝذﻫب ﻴﺤﻴﻲ اﻷم
ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻝﺴﻴدة اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ
ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻝﻠﻤﺤﺔ اﻝﻤطوﻝﺔ
ﻨرﻜب اﻝرﻴﺢ وﻨﻜﺴب اﻝﺴﻤﺎء
ﺒﺄﻤر اﻷم ﻤن ﻝﻨﺎ ﺘُطﻌم
ﻨﺒﺘﻠﻊ ﻨﻴران اﻝﻠﻬب
ﺤﺘﻰ ﻝو ﻗﺒﻠﺔ اﻝﺨد ﻤوﻀﻊ ﺘرﺤﻴب
ﻋﺠﺒﺎً؛ ﺘﺒﻌد اﻷذرع ﻓﻲ وﻀوح
ﺴوف ﻨﻐﻨﻲ ﻨﻤﺠد اﻷذرع
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 اﻝﺘﺄﻤل ﻤﺘﻌدد اﻷوﺠﻪ-١١

11. ப வைக பாட க
11.33. சி

வி

 اﻝﻌﺼﻔور٣٣-١١

ப லவி

வி

வி தைல யாகிநி பாயி த

சி

ﻋﺴﺎك ﺘﻬرب ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘﻴود

விைய ேபாேல

!وﺘﻨﻌم ﺒﺎﻝﺤرﻴﺔ ﻜﻬذا اﻝﻌﺼﻔور اﻝﺴﻌﻴد

சரண க

எ

திைச

பற

ஏறிய கா றி
ம

விைரெவா

படாெத

ெகா

வாெனாளி ெய
(வி

திாி ைவ

க

ைவகைற யா

ைவ

ப ேபசி களி
க

ெகா

த

اﺸرب ﺒﻼ ﺤد ﺨﻤر اﻝﻀﻴﺎء

ெகா

ைச கா

மகி ெவ தி
ெச தி

(வி

)

த

ைன ெகாண

கைதெசா
பா

!ﻴﺘدﻓق أﺒداً ﻤن اﻝﺴﻤﺎء اﻝزرﻗﺎء
...ﻋﺴﺎك ﺘﻬرب

கழனி ெவளியி

ட தானிய

ம ற ெபா

ُﺤم ﺤول ﻓﺴﻴﺢ اﻝﻔﻀﺎء

மி

اﺴﺒﺢ ﻓﻲ دواﻤﺔ اﻝﻬواء

ைடத

ற தி ேல

கிட

)

ைடயி லாதேதா
ண

ைவ

ம வி

ெப ைடயி ேனா

த

நீ

விழி

கி பி
.

(வி

)

ﻴﻐرد ﺒﺴﻌﺎدة وﻴﺼﻨﻊ اﻝﺤب
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11. Multifaced Muse
11.33. The Sparrow

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﻴﺒﻨﻲ اﻝﻌش ﺒﻌﻴداً ﻋن اﻝﺨطر
ﻝﻀﻤﺎن ﺨروج اﻝﻔرخ ﻤن اﻝﺒﻴض

O may you escape all shackles
and revel in liberty like this sprightle sparrow!

Roam about in endless space,

ﻴﺤطﻪ ﺒﺎﻝﻐذاء ورﻋﺎﻴﺔ ﺘﻔﻴد
...ﻋﺴﺎك ﺘﻬرب

swim across the whirling air,
drink the measureless wine of the light
that flows for ever from the azure sky!
O may you escape...

Happily twittering and making love,

اﺠﺘﻤﻊ واﺤﺘﻔل ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﻴﺎ اﻝذرة
ﻤن اﻝﺴﺎﺤﺎت واﻝﺤﻘول اﻝﻤﺤﺼودة

building a nest beyond danger’s reach,
guarding the fledgeling hatched from the egg

ﺜم ﻏﻨﻲ وﻗل ﻜل ﻗﺼﺔ ﻏرﻴﺒﺔ

and giving if feed and wholesome care
O may you escape...

Gather and feast on the remnant corn
from backyards and harvested fields;
then tell strange stories and sing and rest
and rise again at dawn with a song!
O may you escape...

!واﺴﺘرح واﻨﺸط ﻋﻨد اﻝﻔﺠر ﺒﺄﻏﻨﻴﺔ
...ﻋﺴﺎك ﺘﻬرب
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 طﻤوﺤﺎت٣٤-١١

11.34. ேவ

மனதி

தி ேவ

,

வா கினி ேலயினிைம ேவ
நிைன

ந ல

ேவ

ெந

கின ெபா

கன

ெம

இ

ைக பட ேவ

ேவ

ேவ

;

ெப

ம

.

வி தைல ேவ

,

ﺘﺤﻘﻴق أﺤﻼم

கா க ேவ

பய

ற ேவ

வானகமி

ெத

உ

றிட ேவ

ஓ ஓ ஓ ஓ .

ُﻨﻀﺞ ﺜﻤر
ﺴرﻴﻊ ﻋواﺌد

;

ைம நி

1

,

தி ேவ

ெபாிய கட

رﺠﺎﺤﺔ ﻓﻜر

,

திற திட ேவ

காாிய தி

;

ﺤﻼوة ﻗول

தரணியிேல ெப ைம ேவ

க

ﺸﺠﺎﻋﺔ ﻗﻠب

,

விைரவி
ப

;
,

பட ேவ

ைகவசமாவ
தன

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

,

ﺴﻌﺎدة وﺜراء

,
பட ேவ

ﺸﻬرة ﻓﻲ اﻷرض

;
.
2
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
وﻀوح رؤﻴﺔ

11.34. Aspirations

ﻋﻤل ﺒﻌزﻴﻤﺔ

A brave heart
sweet speech

ﺤرﻴﺔ اﻝﻤرأة

good thoughts

أرض ﺨﺼﺒﺔ

ripe fruit
quick dividends

ﻨﻌﻤﺔ إﻝﻬﻴﺔ

dreams fulfilled
wealth and happiness
and fame on earth.

1

ﺴﻤﺎوات ﺠدﻴدة

Clear vision
willed action

أرض ﺠدﻴدة

woman free
a fecund land

.آﻤﻴن آﻤﻴن آﻤﻴن آﻤﻴن

the Lord's grace
Truth triumphant
a new heaven
a new earth.
Om Om Om Om.

اﻨﺘﺼﺎرات ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ

2
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 ﻋﺼﻔور اﻝﻨﺎر٣٥-١١

11.35. அ கினி

அ கினி
அ ெகா
ெவ
ர தி

ெசா
கா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

க

ேட

-அைத

ேலா ெபா திைட ைவ ேத ;

தணி த

கா ;-தழ

ெச

ெப

وﺠدت
ﻝﻌﺼﻔور ﻨﺎر
ُ
உ

த தாிகிட த தாிகிட தி ேதா .

ேடா?

وﻀﻌت
ﻓﻲ ﺤﻔرة ﺒﺎﻝﻐﺎﺒﺔ
ُ
اﻝﻐﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝدﺨﺎن اﻷﺒﻴض ﺼﺎرت ﻤﺸﺘﻌﻠﺔ

11.35. Fire-chick
I found a fire-chick, and that
I placed in a hole in a forest;
The forest smouldered clean away,
In fiery valour, is there anything like
Fledgeling or age-worn?
Tatththarikita Tatththarikita Titththom.

 ﻫل ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺒﻪ،ﻓﻲ ﺸﺠﺎﻋﺔ ﻤﺘﺄﺠﺠﺔ
ﻓرخ ﺼﻐﻴر أو ﻫﻤﺔ اﻝدﻫر؟
.ﺘﻴﺘﻬﺎﺜﺎرﻴﻜﻴﺘﺎ ﺘﻴﺘﻬﺎﺜﺎرﻴﻜﻴﺘﺎ ﺘﻴﺘﻬﺘوم
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

11.36. ெதாழி
இ

ைப கா

சி உ

கி

 اﻝﻌﻤل٣٦-١١

ேர!

ய தி ர க வ தி
ேர!
க
ைப சா பிழி தி
ேர
கட
அ

கிந
ெத
ேவ ைவ உதி

ேர!
விேம

وﻴذﻴب
ّ أﻨﺘم ﻴﺎ ﻤن ﻝﻠﺤدﻴد ُﻴ
ُ ﺴﺨن

ஆயி ர ெதாழி ெச தி
ேர!
ெப
க
ம ேகயிைச கி ேற
பிரம ேதவ
ம

கைலயி

ெண

உ
உ
எ

ெச

ெண

ந

ﻝﻴﺠﻠب اﻝﻠؤﻝؤ ﻤن اﻝﻤﺤﺎر

ேர!

ெகாண

தி

லாைடெச

ேர!

أﻨﺘم ﻤن ﻴﺴﻜب اﻝﻌرق

ேர!

ِ ﻋﻤﻼً ﻓﻲ آﻻف
اﻝﺤرف

ெறைம வானவ கா பா !

ேமவி பா மிைச கா பவ நீேர!
பா

ெச

ேகா தி

பரத நா
ய
தி
கா
ைவய ெபா
க

சா திர ேச

தி

நா

ேலயற

ைவ

உ

ﻤﺠد
ّ ُﻋﻠﻴﻜم ﺠﻤﻴﻌﺎً أُﺜﻨﻲ وأ
ﻴﺎ ﻗﺎﺌﻤﻴن ﺒﻌﻤل ﺒراﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض

ைம

ேர!

நா
இ ப க ஊ
ைவ
ேத ட மி றி விழிெயதி கா
ெத வ மாக விள

2

ேர!

ேர!
களி

أﻨﺘم ﻴﺎ ﻤن ﻴﻨﺘﺞ ﻤن اﻝﻘﺼب اﻝﻌﺼﻴر
أﻨﺘم ﻴﺎ ﻤن ﻴﻐوص ﻓﻲ اﻝﺒﺤﺎر

ேர!

பயிாி

பா ெந

ணி னி

ேர!
ேர!

ண கா கனி த தி
ந

1

மைனெச

இைழைய
வி

நீேர!

ட க ெச

மர ைத ெவ

أﻨﺘم ﻴﺎ ﻤن ﻝﻶﻻت َﻴﺸﻴد

வி நீேர!

ேர!

أﻨﺘم ﻴﺎ ﻤن ُﻴﺸﻜل اﻝطﻴن وﻴﺼﻨﻊ اﻝﻘدور

ேர!
3

أﻨﺘم ﻴﺎ ﻤن ﻴﻘطﻊ اﻷﺨﺸﺎب وﻴﺒﻨﻲ اﻝﺒﻴوت
 ﻴﺎﻨﻌﺔ ﺨﻀراء،أﻨﺘم ﻤﻘدﻤﻲ اﻝﻔواﻜﻪ
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
أﻨﺘم ﺤﺘﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝرطﺒﺔ ﺘُﻨﻤون

11.36. Labour

اﻝﻤﺤﺎﺼﻴل

Ye that heat and melt iron

اﻝﻨﺴﺎﺠون ﻷﺠود اﻝﻨﺴﻴﺞ
ّ أﻨﺘم
ّ اﻝﻐزاﻝون و

Ye makers of machinery
Ye squeezers of juice from sugarcane

أﻨﺘم ﻓﻲ اﻷرض ﺘﺤﻤوﻨﻨﺎ واﻝرب ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎء

Ye divers into the sea for pearl-oysters
Ye that drip sweat in a thousand tradesI praise and glorify you all;
You do Brahma's work on earth.

1

Ye that mould clay and make pots

أﻨﺘم ﻤﺒدﻋو اﻷﻏﺎﻨﻲ واﻷﺸﻌﺎر
أﻨﺘم ﻓﻨﺎﻨو ﻜﻼﺴﻴﻜﻲ اﻝرﻗﺼﺎت

Ye that hew wood and build homes

أﻨﺘم ﺤراس اﻝﺤق ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﻤﺎدة

Ye the givers of fruit, ripe and green,
Ye that till the wet lands and grow crops

وﻤﻬﻨدﺴو اﻝﻌﻠوم ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻌﺎﻝم

Ye spinners and weavers of fine fabricsGood protect us from Heaven;
Ye protect us on earth.

2

أﻨﺘم ﺘﺠﻌﻠوﻨﺎ ﻨﻌش ﻤﺎ ﻨﺒﻐﻲ ﻤن ﺘﺠﺎرب

Ye creators of songs and poems
Ye artists of the classical dance

اﻝﻤﺘﻌﺔ

Ye observers of the truth of material world

ﺴﻌﻰ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ
َ  ﻻ ُﻴ،ﻨﻼﺤظ ﻓﻴﻜم اﻝﻘُدس

and architects of sciences therein
Ye that guide us in virtue's way

ﻤراﺠل

Ye that enable us in Virtue's way
Ye that enable us to experience the joys we
seekWe behold the Divine in you, unsought.

أﻨﺘم ﻤن ﻴرﺸدﻨﺎ ﻋﻠﻰ طرﻴق اﻝﻔﻀﺎﺌل

3

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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 ٣٧-١١ﻗطﻌﺔ أرض

11.37. காணி நில

;-அ

காணி நில ேவ

,

ﻗطﻌﺔ أرض – إﻝﻬﺔ ﻋظﻴﻤﺔ!

மாட க

அழகியதா -ந

காணி நில திைடேய-ஓ மாளிைக
,

ﺒﺄرﻜﺎن اﻝﺠﻤﺎل واﻝﻀﻴﺎء

தரேவ

;-அ

க

ேகணி ய கினிேல-ெத ைனமர
ீமிளந

1
-ெத ைனமர

اﺒﻨﻲ ﻝﻲ ﻗﺼ اًر ﻫﻨﺎك

னிர

;-ந ல

ﻋل اﻝﻨﺨﻴل ﺘﻬز أوراﻗﻬﺎ اﻝﺨﻀراء

ப

ீக
ப

ப க திேல ேவ

ட ேபாேல-நிலாெவாளி
?அ

اﻝرطب ﺤﻠو اﻝﻤذاق
ﻋﻠﻲ ُ
وﺘﻨزل ّ

வர ேவ

யிேலாைச-ச ேற வ
ற

ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻴﻨﺎﺒﻴﻊ ﻤﻨﻬﻤرة ِ
ﺒﺎﻝﻔﻨﺎء

றாயிள

;-எ
.

சி த மகி

ற வர ேவ

கல திடேவ-அ ேகெயா

أطﻠب ﻤﻨك أﺸﺠﺎر ﻨﺨﻴل ﺨﻀراء

;-எ க

க

காதி பட ேவ

திடேவ-ந

2

ேவ

ெத
பா

ப தினி ெப

களியினிேல-கவிைதக

ﻨﺤو ﻋﺸرة أو اﺜﻨﺎ ﻋﺸر ﺒﺠواري ﻫﻨﺎك

தர ேவ

;-அ த

وﻤﺜل واﺒل ُﻤﻨﻌش ﻝؤﻝؤي اﻝﺒﻬﺎء

த

أﻨزﻝﻲ ﻋﻠﻲ ﺴطوع أﺸﻌﺔ اﻷﻗﻤﺎر أﻨزﻝﻲ

திற தாேல-இ ைவய ைத

اﻝﻌظﻤﻰ ،وﻜذﻝك ﻓﻲ أذﻨﻲ
أﻴﺘﻬﺎ اﻝﻘوة ُ

ணி

ய நிற தினதா -அ த

ﻗطﻌﺔ أرض أﻤد ﻝﻬﺎ ﻴد اﻝﻀراﻋﺔ،

وطواﺒق ﺸﺎﻫﻘﺔ ﺒﻬﻴﺔ ﺒﻴﻀﺎء

-பராச தி

காணி நில ேவ

ெவளியினிேல,-அ மா!நி

கா

ற ேவ

காவ

த
3

ெகா

;எ
.

திட ேவ

பா
பா
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
دﻋوة طﺎﺌر اﻝوﻗواق اﻝراﺌﻘﺔ

11.37. A Plot of Land

وأﺴﺒﻠﻲ أﻴﻀﺎً ﻋﻠﻲ ﻨﺴﺎﺌم اﻝﻤﺴﺎء

A plot of land - great Deity!
A plot of land I beg of thee;
With pillars beautiful and bright

اﻝﻤراوح اﻝﻨﺎﻋﻤﺔ ﺘﺠﻠب ﻝﻘﻠﺒﻲ اﻝﻬﻨﺎء

And rising storeys gleaming white,
Build thou for me a castle there;
May coconut palm-trees wave their green leaves
fair,
And their delicious milk supply
While springs refreshing gurgle by.

1

Green coconut palm-trees, these I do require,
Some ten or twelve beside me there;
And like a soft and pearly shower

The distant cuckoo's gentle call;
Do thou send me the evening breeze,

A faithful wife give thou to me,
In all my songs to mingle free;
And bring us poetry divine,
That our delights it may refine;
In that most solitary space.
Great Mother, guard us with thy grace!
And grant that by my gift of song
My sceptre over the world be strong.

ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ أُﻏﻨﻲ
،ﺘﻤﺘزج ﻤﻌﻲ ﺒﺤرﻴﺔ

Bright moonbeams send thou me, great Power!
And cause within my ears to fall

That softly fans, my heart to please,

أﻋطﻴﻨﻲ زوﺠﺔ ﺼﺎﻝﺤﺔ

واﻤﻨﺤﻴﻨﺎ أﺸﻌﺎ اًر ﻗدﺴﻴﺔ
ﻤﺴﺎرﻨﺎ ﺼﻔﻴﺔ
ﺘﺠﻌل
ّ

2

أﻤﻨﺎ أﻴﺘﻬﺎ اﻝﺒﻬﻴﺔ
!اﻤﻨﺤﻴﻨﺎ ﻨﻌﻤك اﻝﺴﻨﻴﺔ
وﻫﺒﻲ ﻝﻲ ﺒﺎﻷﻏﻨﻴﺔ اﻝﻬدﻴﺔ
.ﺴﻠطﺔ ﺘﻜون ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻗوﻴﺔ

3
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வா

மீ

 ﻀوء اﻝﻘﻤر واﻝﻨﺠم واﻝرﻴﺢ٣٨-١١

கா

நிலாைவ
வான
மீைன
ேந பட ைவ தா ேக
லா
அ த
ழ ைப

கா ைற

ﻨوﺒﺔ ﺒﻬﻴﺠﺔ ﺘﺄﺴرﻨﺎ ﻋﻨد اﻝﺸراب

ெதா

ேகாலெவறி பைட ேதா ;
உலா
மன சி
ளிைன எ க
ஓ
மகி தி ேவா ;
பலாவி கனி ைள வ
பா வ

ﻝﺨﻤر اﻝرﺤﻴق وروﻋﺔ اﻝرﺒﺎط

ஓ வ

விய ேபா!

தாரைக ெய
சா
சர

யி

1

ற மணி திர

திட ேபாமனேம,
ைவயதி றி வ மதி

ﺘدور ﺤول ﻜل اﻝﺒﻼد

இ
வா மனேம!
சீர வி
ட மீெனா வான
தி கைள
சைம ேத
ஓரழ காக வி
கி
உ ள ைத
டா’

ப றிைய ேபா
ப
ரளாேத
ெவ றிைய நா யி

ம

வி

ந

أﻤن اﻝﻌﺠﻴب أن ﺼوت اﻝﻨﺤل
2

ணிைட ேச றி

வான தி

பி விைர தி ேம;
ற
ஓ ேமா வ
ைய ேபால
ல
ேத
திாி
வி மான ைத ேபாெலா

ைனயி

ெச
வ
உ ைன

கீ

ﻴﺎ ﻋﻘﻠﻲ اﺴﺘﻌد ﻝﺘﺤوم
3

சலசலச ெவ

கா ேற!
திைரெகா

ﻤن ﻋرﺒﺔ ﻤﻤﺘﻠﺌﺔ ﺒﻔﺎﻜﻬﺔ اﻝﺠﺎﻜﺎ ﺠﺎء؟

ஓட

ந ல மன பைட ேதா .
ெத

ﺒﻴن ﻀو اﻝﻘﻤر واﻝﻨﺠم واﻝرﻴﺢ
ﻫﻴﺎ ﻨﺠﻌل ﻋﻘوﻝﻨﺎ ﺒﺄﺠﻨﺤﺔ ﺘﺴﻴﺢ

யாைவ

ஒ பெதா ெச வ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

றிட

ேடறி திாி ெமா

ﻤﻊ ﻋﻨﺎﻗﻴد اﻝﻨﺠوم
واﺴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻌذوﺒﺘﻬﺎ
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உ ள பைட
வி ேடா .
சி ன பறைவயி ெம ெலா
ேச தி ந கா ேற!
மி ன விள கி
வானக
ெவ ெடா
ம

ேய

லக

ெகாண

ந

!اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻘطر ﻤﻨﻬﺎ

ெகா

ெகா

ﻤﺨزن اﻝﻘﻠب اﻝﻐﻨﻲ

மி

தா ?

ேலாைசக

4

கா ெற

வானவ ெகா
வ தா ;
ப ணி விைச தவ ெவா க ளைன ைத
பா
ந

மகி

ைல ப

எ

ேன‘அ

ேற கி

வா

,பி

ِ
اﻝﺒﻬﺠﺔ
واﻝﻘﻤر ذي

ன

ன காவ

ர

பி ைச’ெய

,

5
கீ

திைச

أﻋﻠﻴك أن ﺘﻨﺒطﺢ ﻓﻲ اﻝوﺤل

ச ெகா
,
ேபசி மா த
ர

மதைல ய
ஏெத ெகா

ர

வ

,

ﻤﺜل ﺨﻨزﻴر ِﻗذر؟

கா றிைவ

எ ணி லக ப ேமா?
சீத கதி மதி ேம ெச
ேத

وﺴﻤﺎوات ﺒﻨﺠوم ﺘﻤﺘﻠﻲ

,

தி கதைவ அைட ப
வி மி
வா க

ِ
اﻝﻤﺘﻌﺔ
ﺘﻠك اﻝﻜﻨوز ﻓﻲ

தி ேவா .

ணி வ மணி ேயாைச

நா க

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

பா

أم ﺘﺠوب ﻜل اﻝﺒﺤر

த

வா , மனேம!

6

!وأﻨت ﺘﺒﺤث ﻋن اﻝﻨﺼر

11.38. Moonlight, Star and Wind

اﺠﻌل اﻝﻌﻘل ﻜﺴﻴﺎرة ﻓﻲ اﻝﻔﻀﺎء
A joyous frenzy seizes us
as we drink the nectarean wine,
the splendid concoction
of moonlight, star and wind.

ﺘﺠري ﻤﺴرﻋﺔ ﻻ ﻜﻌرﺒﺔ ﻋرﺠﺎء
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

Let us allow our mind-bird
to roam the world over;
is it a wonder that the bee hums
from a cart full of jackfruit?

ﻤﺜل اﻝرﻴﺢ اﻝﺘﻲ ﺘﻬز أوراق ﺠوز اﻝﻬﻨد
1

ﺴوف ﻴﻤﺘطﻴك ﻗﻠﺒﻲ أﻴﻬﺎ اﻝﻌﻘل

O mind! roam about to join
the far star-cluster

.ﻤﺜل ﺤﺼﺎن طﺎﺌر

and enjoy the sweetness
dripping from them!

ِ أﻻ أﻴﺘﻬﺎ اﻝرﻴﺢ ﻤن ﺒﻬﺎ
ﺘﺼل

The heart’s rich granary
that treasures in joy

ﺒﻜل ﻝطف زﻗزﻗﺔ اﻝطﻴر

the starry skies above
and the radiant moon.

2

Must you grovel in the mire

أﻜذﻝك ﻤﻌﻬﺎ ﺘُﺤﻀر
ﺒرق ورﻋد؟

like a dirty pig?
Rather sweep the blue across
in search of victory!

إﻨﻪ إﻝﻪ اﻝرﻴﺢ ﻤن ﻴﻨﻘل

Let the mind, like a car air-borne
speed across spacenot

أﻤواج اﻝﺴرور ﻋﻠﻰ اﻷرض

like a slow-moving wagon
linger behind.

Like the wind that rattles along
the leaves of coconut palms,
our heart would ride you, mind,

3

وﻴﻌﻴد ﻝﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨﻐم
.ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﻔرﺤﺔ ﻏﺴل اﻝﻬم
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
رﻨﻴن اﻷﺠراس وﻨﺒﺎح اﻝﻜﻼب

as a careering horse.
O wind who can gently convey
the chirping of the birds,

اﻝﺸﺤﺎذ
ّ واﻝﻨداء اﻝﻴﺎﺌس ﻤن

must you also bring along
lightning and thunder?

4

ﻜﻲ ﻴﻤﻸ ﺒﺎﻝطﻌﺎم اﻝﻔم

It’s the Wind God who transmits strains

ﺼوت اﻷﺒواب وﻫﻲ ﺘُﻐﻠَق

auspicious for the earth;
and reproducing their music,

وﻤﺤﺎرة اﻷذن ﺘﻬب ﻤن اﻝﻤﺸرق

we shall lave in delight.
The jingling of the bells, the barking

واﻝﻨﺎس ﻓﻲ ﺼﺨب ﻴﺘﺤﺎورون

of the dogs behind,
the beggar’s despairing appeal
for a mouthful of food;

5

The noise of doors being shut,

ﺸﺘﻰ اﻷﺼوات اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ اﻝرﻴﺢ ﺘﻨﻘل

of conches blowing in the East,
of people in loud argument,

ِ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ أﺒداً ﻝﻬﺎ أن ﻨ
ﻐﻔل
ُ

of the cries of children;
the varied sounds the wind carries

أﻴﻬﺎ اﻝﻌﻘل! ﻷﺸﻌﺔ اﻝﻘﻤر اﻝﺴﺎطﻌﺔ اﻨظر

are not to be reckoned.
O mind! look up at the moon’s bright rays
and drink the honey of delight!

واﻷطﻔﺎل وﻫم ﻴﺒﻜون

6

!واﺸرب ﺸرب اﻝﺴﻌﺎدة اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻝﻌﺴل
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11.39. ெபா ேயா? ெம ேயா?

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

 ﺤﻘﻴﻘﺔ أم وﻫم؟٣٩-١١

நி ப ேவ, நட ப ேவ, பற ப ேவ,
நீ கெள லா
ெசா பன தாேனா?-பல ேதா ற

،أﻨت ﻴﺎ ﻤن ﺘﻘف وﺘﺴﻴر وﺘطﻴر

மய க கேளா?
க ப ேவ, ேக ப ேவ, க
ெள லா
அ பமாையகேளா?-உ

வேத, நீ க
ஆ

ﻫل أﻨت ﻤﺠرد أﺤﻼم؟

த

وﺘدﻓق ﻝﻨﻬر ﺠﺎف؟

ெபா ளி ைலேயா?

،أﻨت ﻴﺎ ﻤن ﺠﺎءﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻋﻠم وﺴﻤﻊ وﺘﻔﻜﻴر

வானகேம, இளெவயிேல, மர ெசறிேவ,
நீ கெள லா
கான

நீேரா?-ெவ

ﻫل أﻨت ﻤﺠرد أوﻫﺎم؟

கா சி

பிைழதாேனா?
ேபான ெத லா கனவிைன ேபா
ைத தழி ேத ேபானதனா
நா

وﻀﻼل ﻀﻴق؟

ேமா கனேவா?-இ த ஞால

ெபா தாேனா?
கால ெம ேற ஒ
பலநிைன
ேகால

நிைன

கா சிெய

ெபா கேளா?-அ

ண க

ெபா கேளா?
ேசாைலயிேல மர க ெள லா ேதா
விைதயிெல

ேற

வேதா

றா ,

ேசாைல ெபா யாேமா?-இைத ெசா ெலா
ேச

பாேரா?

கா

பெவ லா மைற ெம

மைற தெத லா கா

பம

றா
ேறா?

اﻝﺒﺴﺎﺘﻴن وﺸروق اﻝﺸﻤس واﻝﺴﻤﺎء
ﻫل أﻨت ﻝﻨﺎ أﻓﺨﺎخ؟
أو ﻗﺼور ﻓﻲ اﻝﻔﻀﺎء؟
،ﻓﻜل ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻫو ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺘُروى
اﻝﺨواء؟
َ ﻫل أﻨﺎ ﺒﻬذا
وﻫذا اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺤض ﺨﻴﻼء؟

பாரதியா பாட க
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ேடா கா

பத லா

ச தியா -இ த கா சி நி தியமா .

11.39. Illusion or Reality?
You that stand, and walk, and fly,
Are you but dreams? And dry streams?
You that we learn, and hear, and ponder,
Are you but illusion? A shallow delusion?

اﻝوﻗت واﻝﻔﻀﺎء وﻜل ﻤﺎ ﻨراﻩ
 ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻤﺜﺎل؟،ﻫل ﻜﻠﻬﺎ ﺨﻴﺎل
ﻝو أن ﺒذرة ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﺒﺔ ُﻤﺤﺘََواة
ﻫل اﻷﺸﺠﺎر ﻤﺤض ﻤﺠﺎز؟ ﻨﺴﺞ أدﺒﺎء؟

1

Groves, and sunshine, and sky,
Are you a snare? A castle in the air?
Since all that is past is a tale that is told,
Am I too inanity? And this world a vanity? 2
Time and Space, and the things that we see,
Are they all ideal, their nature unreal?
If a seed may within it a forest contain
Are trees mere tropes? Literary dopes?
3
If all we see are bound to pass,
All that are past were once seen;
Can fate pursue what never has been?
That which we see is reality,
What is unseen hypothesis; Sakti survives
metathesis.
4

،ﻝو ﻜل ﻤﺎ رأﻴﻨﺎ ﻻ ﺒد أن ﻴﺠﺘﺎز
،ﻜل ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤرة وﻜﻨﺎ رأﻴﻨﺎﻩ
أﺒدا ﻝم ﻨراﻩ؟
ً ﻫل ﻝﻠﻘدر ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﻫو
،ﻫذا اﻝذي ﻨراﻩ ﻫو اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ
،ﻤﺎ ﻝم ﻨرﻩ ﻫو اﻓﺘراض
.ﺘﺒﻘﻰ ﺴﺎﻜﺘﻲ ]اﻝﻘوة اﻝﻌﻠوﻴﺔ[ ﻤﺘﻐﻴرة اﻝﻤﻜﺎن
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 أﻏﻨﻴﺔ ﻨﻔﺴﻲ٤٠-١١

11.40. நா
வானி
ம

பற கி

ணி

கானி

ற

திாி
வள

கா
ணி

ெளலா நா

,

வில ெகலா நா

;

மரெமலா நா

ன

வி

கட

ெதாிகி

ேம நா

1
,

أﻨﺎ ﻜل اﻷﺸﺠﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻤو ﻓﻲ اﻝﻐﺎب
أﻨﺎ اﻝرﻴﺎح وأﻨﺎ اﻷﻤطﺎر وأﻨﺎ اﻝﺒﺤﺎر

ெவலா நா ,

ள உயிெரலா நா

,

க பனிைச த கவிெயலா நா

,

கா க தீ

உரெவலா நா

இ ப விய கி

ற மாட

2

أﻨﺎ ﻜل اﻝﻨﺠوم ذات اﻝﺸروق واﻻرﺘﻔﺎع

;

ட

எழி நக ேகா ர யா ேம நா ,
இ

னிைச மாதாிைச ேள

இ

ப திர க

அைன

னிைல மா த த
ெபாைறய
ம திர ேகா

ெபா ளி

த திர

ேகா

ேவா

;

ெபலா நா
நா

ேளா

சா றிேனா

اﻝﻌﻤق
ُ أﻨﺎ ﻜل اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ واﺴﻊ

,
.4

أﻝﺴت ﻜل ﻤﺎ ﻜﺘب ﻜﺎﻤﺒﺎن ﻤن أﺸﻌﺎر
ُ

,

இய ெபலா நா

சைம

أﻨﺎ اﻝﻤدى اﻝﻤدﻴد ﻝواﺴﻊ اﻝﻔﻀﺎء
أﻨﺎ ﻜل اﻝدود اﻝذي ﻴزﺤف ﻓﻲ اﻷرض

,

ேம நா

ண

இய

இய

நா

3

ெபா ெயலா நா

ப

சா திர ேவத க

أﻨﺎ ﻜل ﺤﻴوان ﻴﺠول ﻋﻠﻰ اﻷرض

விாிெவலா நா ;

ணி கிட

வாாியி

أﻨﺎ ﻜل اﻝطﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﺢ ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎء

,

ற மீெனலா நா

ெவ ட ெவளியி
ம

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

;

وﻜل ﻤﺎ رﺴم اﻝﻔﺎﻨون ﻤن أﺸﻜﺎل

நா .
நா .

5
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யாைவ

ஆ கிேனா

அைவ பிைழயாேம ழ
க

டப

நாென

ேளா

ெபா ைய நட
ட வானி

ஆனெபா
அறிவா

நா

ﻗﺼور وأﻜواخ ﺘُرى ﻝﻠﻨﺎس ِﻋﺠﺎب

,

أﻝﺴت أﻴﻀﺎً ﻜل اﻷﺒراج ذات اﻝﺠﻤﺎل
ُ و

,

ச தி கணெமலா நா

காரணமாகி கதி

ஞான

ேவா

நா

க
விள

ெச

நா

.

6

ேவா

நா

ேவா

அைன தி

நா

ஒ

த ேசாதி நா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

اﻝﻌذارى اﻝﺸﺠﻴﺔ
أﻨﺎ ﻓﻲ ﻤوﺴﻴﻘﻰ
َ

,
;

أﻨﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺠواﻨب اﻝﺴرور اﻝزاﺨرة

றா
.

ِ
اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
أﻨﺎ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﺒﻊ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻋدة ﻏﻴر

11.40. The Song of Myself

أﻨﺎ ﻜل اﻝﺸﻘﺎء ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﻘﺎﺴﻴﺔ

I'm all the birds that fly in the sky;
I'm all the beasts that roam the earth;
I'm all the trees that grow in the wood;
I'm the wind, the rain and the sea.

1

["اﻝﻜﻠﻤﺎت ﺘﻌﺘﺒر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ "ﺼﻨﻊ اﻝﺘﺤول

I'm all the stars that shine on high;
I'm the vast expanse of widening space;

أﻨﺎ ﺠوﻫر ﻜل ﺘﻠك اﻝﻤﺘﺤرﻜﺎت

I'm all the worms that crawl on earth;
I'm all the life in the vasty deep;

2

All the poetry of Kamban am I;

أﻨﺎ ﺼﺎﻨﻊ ﻤﻠﻴون ﻤن اﻝﺘﺎﻨﺘ ار ]ﺘﺸﻴر إﻝﻰ
اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻜﺘب اﻝﺘﻲ ﺘرﺠﻊ إﻝﻰ اﻝﻬﻨدوﺴﻴﺔ

And all the figures that artists draw;
The halls and bowers men wonder at
And all the beauteous towers am I.

أﻨﺎ اﻝﺴﻴد ﻝﻤﻠﻴون ﻤن اﻝﻤﺎﻨﺘ ار ]ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن

3

[واﻝﺒوذﻴﺔ
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
وﻫو ﻤن أﻋﻠن ﻓﻴدﻴﺔ اﻝﺴﺎﺴﺘ ار ]ﻨص

In the music melodious of maidens I am;

.[ ﻓﻴدﻴﺔ ﻤن ﻓﻴدا،ﻫﻨدوﺴﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ

And all the teeming pleasures I am;
I'm all the lies of the unworthy base;
I'm all the misery that endurance tests.

4

Master I am of a million mantras;

أﻨﺎ اﻝﺨﺎﻝق ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌواﻝم
وﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺘدور ﻓﻲ ﻤداراﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﺔ

And essence I am of all that moves;
Maker I am of a million tantras;

ﻻ ﺘﺘوﻗف ﻓﻲ ﻤﺴﺎراﺘﻬﺎ اﻝﻤﻘدرة

And He that proclaimed the Vedic Sastras. 5

أﻨﺎ اﻝرواﺒط اﻝﻨﺎﻓﻌﺔ ﻤن اﻝﻘوة
I'm He that created the Universes all;

!أﻨﺎ اﻝﺴﺒب وأﻨﺎ ﻝﻜل ﺸﻲء ﻏﺎﻴﺔ

And made them revolve in their orbits true,
Unswerving from their appointed paths;
I'm all the beneficent bands of power;
I'm the Cause and the End of all!

6

"أﻨﺎ ﻤن ﺼﻨﻊ اﻝﻜذﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘُدﻋﻰ "أﻨﺎ
وﻴﺴﺒﺢ ﻓﻲ أرﺠﺎء اﻝﺴﻤﺎء اﻝﻤﻠﺘﻬﺒﺔ ﺒﺎﻝﺤﻜﻤﺔ

I'm He that works the lie called 'I',

أﻨﺎ اﻝﺴطوع اﻝﻤﺸرق ذو اﻝروﻋﺔ

And swims through Wisdom's flaming sky;
I'm the intelligence shining bright,
Oned with all, as the Primal Light!

7

! ﻤﺜل ﻀوء اﻝﺒداﻴﺔ،ﻤﺘوﺤد ﻤﻊ اﻝﻜل
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 دول أﺠﻨﺒﻴﺔ-١٢

நா க

12.41. மாஜினியி

ﻨذر ﻤﺎزﻴﻨﻲ
ْ ٤١-١٢

சபத

ெபா
கட
தி வ யாைண,
பிற பளி ெதைமெயலா
ர
தாரணி விள கா எ ன நா

أﻗﺴﻤت ﺒﺎﻝﻘدم اﻝﻤﻘدس ﻝﻠرب
ُ

தவ ெபய ரத மிைச யாைண.
பாரெவ
ய க தா தி நா
பணி ெகன ப வித
ழ ற
ர ,ந நா

வா ெகன

வி மிேயா தி
ஈசனி

ெகன
யாவ
ேதசமி
வா

أﻗﺴﻤت
 و،ذي اﻝﻜرم اﻝواﻓر
ُ
– ﺒﺎﻻﺴم اﻝﺒﺴﻴط ﻴزﻴن أﻤﺘﻲ

த

ெபய ராைண.

1

எ
ட பிற ேதா
இய ைகயி அளி த
என கவ பணி த

ெகவ

அ தைக ய

இய ைகயா ம
பி

மீ தாைண.

أﻗﺴﻤت ﺒذوات ﻨﺒﻴﻠﺔ ﻓﻨﻴت
ُ
ﺒﺤب اﻷرض اﻷم أرض اﻷﺒطﺎل أﻨﺸدت

ேறா?
2

தீயன ாித , ைறதவி ைடைம,
ெச ைமதீ அரசிய அநீதி
ஆயவ ெற ென சிய ைகயி எ
அ
பைக யத மிைச யாைண
ேதயெமா ற ேற ந
ாிய
உாிைமக சிறிெத மி ேல
யசீ ைட தா
த திர
வச
ள கிலா நா
ம ைறநா
ம
றிய

டவ

ைட பிற ேத
நி

றி

ேபா

ெம ெவ க தி னாைண.
ெபற ெகன பைட

– ﻤﺼﺒﺎح ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻌﺎﻝم
أرض ﻝﻨﺎ أﻨﺠﺒت وأطﻌﻤت

சீ ய ரற களி னாைண.
மாச ெம ந றாயிைன பய ெத
வழி ெகலா உைற ளா நா
ஆைசயி

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﻗدﻤوا اﻷﻋﻤﺎل ﺒﺂﻻف اﻝطُرق
ِ ﻤﻌﺎﻨﻴن ﻤن اﻝﻨﻜﺒﺎت
ﻤﺤدﺜﺎت اﻷﻝم واﻷرق
ُ

أﻗﺴﻤت ﺒﺄﻝطﺎف اﻷﻗدار ﻋﻠﻲ ﺒﺄﻤر اﻹﻝﻪ
أن اﻷﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝطﺒﻊ ﺤﺒﺎﻨﻲ
3

،وﺠﻌل ﻝﻲ ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻠﻲ ٕواﺨواﻨﻲ
.ﺴوف ﺘﺴﻌد ﻓﻲ ﺒﻬﺎء
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திட வ ைம
எ
யி கதனி

ம
ெம

வள
மா

ெபா

،أﻫﻲ طﺒﻴﻌﺔ ﻝﻴس ﻝﻠﻤرء ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴر اﻝﺤب

தேப ராவ னாைண,
ாிய பிற த தாயி மி

நலன ம ைமயி
வ யிழ தி
எ

ண தா
யி கத

 اﻤرأة ﻫﻲ ﻝﻪ أم،اﻷﻤﺔ اﻝﺘﻲ أﻋطت ﻝﻠﻤرء
4

க

பத நிைனவி மீ தாைண.
ட இ நா யா க
தி
ண
த வ

ِ أﻗﺴﻤت ﺒﻜرﻩ ﻓﻲ ﺼدري
أﺤﻤل
ُ

சிமீ தாைண.
கினி ற

சிைற கள திைட யழி

5

நா களி அவ ர
ெம
ைல திற
ேம ப த
ஆ றகி லாரா எ ம நா

.واﻝظﻠم وﻜل أﻓﻌﺎل ﻝذﻝك ِﻤﺜل

அ ைனமா அ
கணீ ராைண.
மா றல ெர க ேகா ய கிைழ

யா

ெச

சபத க

கட ளி நா
கீ
க டைள த னி
திட ற நி வ ய
ேதச ேத பிற
உட
கடைம யா

أﻨﻲ ﻤﺤروم ﻤن ﺠو اﻷﻤﺔ وأﺒﺴط اﻝﺤﻘوق
اطﻨﺔ اﻝﻨﺒﻴﻠﺔ
َ ﻓﻲ ﺤب اﻝﻌﺸﻴرة وﺼﻔﺔ اﻝﻤو

ேட

இைவேய;

6

தேதா
னித
அதைன
த ம றி
தவ ெக லா
ெம பதி

சைமத
த

ாிய திறைம
ள ென

பைத யறி

அ தா .

அத
,

ِ وأﻨﻲ
ﻋوﻗﺒت ﺒوﻻدﺘﻲ ﻓﻲ دوﻝﺔ
ﻤﺤروﻤﺔ ﻤن راﻴﺔ ﺘﻠوح ﺒﺎﻝﺤرﻴﺔ

أﻗﺴﻤت ﺒﺎﻝﺨزي اﻝذي ﺒداﺨﻠﻲ ﻴﺘدﻓق
ُ

ஊ றிய ந த ெகா
.
தடநில மிைசேயா சாதிைய இைறவ
சைம ெகன பணி பேன

اﻝﻨﻜر
ُ ﺒﺎﻝﺴﻠﻴﻘﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺸر وﻓﻌل
،ٕواﺴﺎءة اﻝﺤﻜم واﻻﻜﺘﺴﺎب ﺒﻐﻴر اﻝﺤق

ேவ

வ
ெகாணா
ய களி னாைண.
ஏ ற இ வாைண யைன
ேம ெகா

وﻷوﻻد اﻝﻤرء ﺘﻜون ﻜﻤﺜل اﻝﺴﻜن؟
اﻝﻘﺴم
َ ﺒﻬذا اﻝﺤب أﻗطﻊ أﻨﺎ ﻋظﻴم

தி
ஆைசமீ தாைண.
சிற பி எ
ைட
ேனா

சியி

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

7

،ﺤﻴﻨﻤﺎ أﻗف أﻤﺎم ﻏﻴري ﻤن ﺒﻨﻲ اﻝوطن
أﻗﺴﻤت ﺒﺤﺒﻲ اﻝﻌظﻴم ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻝذي ﺒﻪ أﺘﻌﻠق
ُ
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அைம ம திறைம ஜன கைள சா
அ னவ தம ெகன தாேம
தைமயல ெதவ க
ைண மி லாத
த அ
திறைமைய ெச
த
ைமெயன ெபா
பி ெசய தி
க ேவ
சியா எ

பைத யறி

8

ெபய திடா உ திேம ெகா
அ ைமசா சபத இைவ ாி கி ேற

எ

,

ேட

9

, ஆவி

،أﻗﺴﻤت
ُ

ெம லா

த தமா வழ கிேன , எ க
ெபா
ய நா ைட ஒ
ைம ைட தா
த திர
ட வாகி
இ
ேமா நா
சா வில தாகி
யர சிய

றதா யிலக,

أﺘذﻜر
ّ أﻗﺴﻤت ﺒذاك اﻝﺠﻼل اﻝذي ﻝﻪ
ُ
10

இவ ட யா
இண கிேய ெய
இ வலா பிறெதாழி இலனா
தவ
அவம
நவ
ந

ெசா

னா , எ

அறி திட

ாிேவ .

ﻴﺘﻘطر
ّ أﻗﺴﻤت ﺒﻤﺎء اﻝﺴﻤﺎء اﻝذي
ُ

اﻝﺒﻨون اﻷﻤﺎﺠد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎﻨق ﺘُﻌﻠّق

தா ,

ெச ைக யதனினா , இய
அளெவலா எ மவ ாி த
சைபயி ெனா ெப
க ைத
கிதி

ﻷﺠدادي ﻤن ﺸﻬرﺘُﻬم ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺘظﻬر

.أﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا ﺒﻀﻌف ﺸدﻴد ﻨﺨﻀﻊ

ய சி ெச திட கடேவ .
ச தத

 وﻝﻜن رﻏﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ أﺠد،ﻨﻤت
َ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﺒوﻫن
ﺘﻨﺘﻌش ﺒﻔﻌل اﻝطﻤوح اﻝﺠﺎﻤﺢ اﻝذي ﺒﻪ

இைய த இ ‘வா ப சைப‘ ேக
ட , ெபா

.أن ﻜﺎﻨت ﺤﻴﺎﺘﻲ ﺒﻘداﺴﺔ ﺘﺘﺠﺴد

ﺒﺴﺒب ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻝﻌﺒودﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ أﺘﻘﻠَد

ட ெனா த த ம ைத ேய றா .

த

ﺒرﻜﺎت اﻝﺘﺤرر اﻝﺘﻲ ﻤﺎ ﻝﻬﺎ أﺠد
ُ

ِ "اﻝﺤ اررة اﻝداﺨﻠﻴﺔ" ذات
اﻝﻌظم

த மமா எ
,ஒ
ைம ேயா
தள விலா சி தைன ெகாளேல
ெப ைமெகா வ யா எ
ேம மன தி

ெகா

،اﻝذي ﻴﻨزوي دون ﻗوة ﺤﺘﻰ ﻝﻪ ﺘﺘﺤﻘق

ﻝدت ﻷن أؤد
ُ رﻏم ﻜوﻨﻲ ُو

க ம
ெசா த நல திைன சிறி
க திடா தளி த
தாேன

ஆைணகளைன

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ﻓﻲ ﻏﻴﺎﻫب اﻝﺴﺠن اﻝﺤﻘﻴر ﺘﺘﻐﻴب
11

பாரதியா பாட க

உய

124

ِ ُﻫم وا ﺤﺴرﺘﺎﻩ أ
ٍ ﺒﻌدوا ﻷر
اض أُ َﺨر

இ ேநா க நிைற ற‘இண க ’

.ﺤﻴث ﻴﻤوت ﻤﻨﻬم ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻜل ﺠﺴد

ஒ
தா மா கெம ப
,
ெசய நிைல யாச ெச திட கறேம

،وﻝﻬذا ﻨرى اﻷم ﻝﻌزﻴزﺘﻨﺎ اﻝﺒﻠد

சிற தேதா மா க ெம ப
,
ெபய வற எ க நா
ன மன தி

أﻗﺴﻤت
 وﺒدﻤﻌﻬﺎ اﻝﻤﻘدس،ﺘﺒﻜﻲ وﺘﻨﺤب
ُ

ேப மா றிய றிட கடேவ ;
அயெலா சைபயி
ேதா ெற
அைம திடா தி

திட கடேவ .

12

ِ ُ وﻝﻬذا أ،ﻗﺴم
ِ ُﻝﻘد ﺴﻤﻌﺘﻤوﻨﻲ أ
ﻀف

தைல ெகாள ெக
ேம கடேவ ;
இ ெகன ஆவி மா தி ேம

இய
இ

றி

ைணயிவ

எ நா

 اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻲ اﻝﺠﻠﻴﻼت اﻷُ َﺨر،ﻤﺎ ﺘرون

;

களி ேப

.

13

இைவெசய தவேற ;

أﻋظم ﻤن واﺠﺒﺎت ُﻤﺤﺘﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﺠﺎل

ஈசனா நாசேம ாிக;
றி

ம க

ெவ

ﺘُﻔرض

ெதைன இக க;

அச திய பாதக
க;
நி றதீ ெய வா நரக தி
நி த யா

ழ

கம

ேனா!

ேவ
ேபசி நி ற ெப
பிர தி கிைன
மாசி லா நிைற
வ ணேம

ﺼدر ﻝﻬذا اﻝﺒﻠد ﻤﺎ ﻫو ﻤن وﺼﺎﻴﺎ اﻝرب
َ
أﻋظم

ெம யி ,ெம யி ,இவ ைற
எ
ேம தவறி யிைழ பேன எ ைன
அ

أﻗﺴﻤت ﺒﺎﻝﻤﺂﺴﻲ اﻝﺘﻲ ﻤﺎ ﻤرت ﻋﻠﻰ أﺤد
ﻌد
ّ ُأﺤدﺜﻬﺎ ﻝﻨﺎ اﻷﻋﺎدي – ﺒﻤﻼﻴﻴن ﻻ ﺘ

எ க நா ெடா ைம எ ெனா
றி
இ சைப தைலவரா யி
ேபா
த களா கிைனக ளைன ைத
பணி

இவ பணி ெவளியிடா தி
ேப
கமா ெசயலா ேபாதைன யா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺒﻠد ﻷداء أواﻤر اﻝرب
14

إﻨﻪ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎن ﻝزاﻤﺎً ﻝﻠرب أن ﻴﺨﻠق
طد
َ اﻝﻤو
ّ ﻫذا اﻝﺠﻨس ﻓﻲ ﺜﺒﺎت اﻹﻴﻤﺎن واﻝﻌزم
اﻷﺸد
ﻓﻤﺎ أﻗوى ﻫذﻩ اﻷرض ذات اﻝﻌزم
ّ
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க! ஏைழேய
இதய திலகிேய.

15

12.Foreign countries

I swear by the feet divine of the God
Of great grace; I swear by the austere name
Of my nation - a lamp unto the world That gave birth to us and nourished us all;
I swear by the lofty ones who perished
Hailing divine motherland of heroes,
In whose cause they did in a thousand ways
Suffer excruciating cruelties.
1
I swear by those lofty dharmas famous
Ordained on me by God that the nation
Which He gave so naturally to me
And my brethren may exult in delight.
Is it not but nature that one doth love
The nation that gave one, one’s own mother
And serves as the home of one’s progeny?
By such love I do take this solemn oath.
2

I swear by the shame that wells up in me
When I stand before other countrymen;

ﻝﻬذا اﻝﺠﻨس اﻻزدﻫﺎر ﻝو ﻜﺎن ﻜﻤﺎ ﻨﺸﻬد

ُﻤﻠم ﺘﻤﺎﻤﺎً ﺒﺈرادة اﻝرب اﻝﺘﻲ ﻗﻀت

12.41. Mazzini’s Vow

I swear by the hostility I bear
By nature, towards evil - doing vile,
Improper acquisition, misrule base,
Injustice and wrongs of similar kind.
Deprived of nation and the least of rights
To noble clanship and citizenship
I am condemned to be born in a country
Bereft of the banner pure, of freedom.

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ﺒﺄن ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﻬﺎرة ﻨزﻝت
ْ ﻋﻨد ﺨﻠﻘﻬﺎ
 ﻻ ﺒد ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺘزود،وﻝﻜﻲ ﺘزدﻫر
ِ ﺒﺄن ﺘﺤﻘﻴق رﺨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺤق
ﻴﻌﺘﻤد
ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻬﺎ ﻓﻘط وﻻ ﻤﺴﺎﻋدة ﻤن اﻝﻐﻴر
ﺘُطﻠَب
إذا أﺘﻘﻨوا ﻤﻬﺎراﺘﻬم ﻤﺘﺤﻤﻠﻴن ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬم ﻴوﻀﻊ
ِ وﻫذا ﻓﻘط ﻜﻲ ﺘﻌﻠﻤوا ﻤ
ِ ﺤﻘق اﻝﻨﺠﺎح اﻝﻤ
ﺒﻬر
ُ
ُ

ﻷداء اﻝواﺠب واﻝﺠود ﺒﻼ ﺨوف
ﻻ اﻫﺘﻤﺎم ﺒﻨﻌﻴم اﻝﻨﻔس ذي اﻝزﻴف
 روح اﺘﺤﺎد اﺘﻘدت،ﻫذﻩ اﻝدارﻤﺎ
ﺒﻘوة ﻋﻼﻤﺎت ﻋزم ﻻ ﺘﺘﻔﺘت

3

إﻨﻬﺎ اﻷﻤﺠﺎد ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺒﺎدئ ُﺒﻨﻴت
ﻓﻲ اﻝﻌﻘل ﻤﻨﻲ وﻻ ﺘﺘﺒدد
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I swear by the great longing of my life
Which languishes without strength to achieve
The Bliss of Release to Seek which alone
My life was with an embodiment blest.
Though born to perform the goodly tapas
By reason of the slave’s mentality
4
My life is grown effete; but its desire
Doth swell; by that soaring desire I swear,
I swear by the memoried majesty
Of my forbears of abundant renown.
I swear by the very downfall to which
We are this day so weakly subjected.
Glorious sons perish at the gallows;
They wallow in vile incarcerations;

ِ ُﻫﺎ أﻨﺎ ﺒﺄﻴﻤﺎن ِﻏﻼظ أ
ﻗﺴم
 ُﻤﺘذﻜر ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻝﻜل ﻨذر أ
ﻗدم

ﻝﻬذا "ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺸﺒﺎب" اﻝذي ﺘﺴطّر
ﺘﻤﺴك
ّ ﺒﻴد ﺸﺒﺎب ﺒﻔﻠﺴﻔﺘﻲ ﻓﻲ اﻝدارﻤﺎ
أﺒذل
ُ ﺒﺼدق ﺒﻴن ﻴدﻴﻜم ﻤﻠﺘزم ﺒﺄن
5

They are alas exiled to other lands
Where they perish utterly mortified.
At this the Mother of our dear country
Weeps and weeps; I swear by her sacred tears.
I swear by the unexampled sorrows
Caused by our enemies to us - millions.
You have heard me swear and to these I add
These, my further solemn obligations.
6
Greater than the holy commandment of God
Issued to this country, and greater than
The indispensable duties cast on
All men born in this country to perform
God’s fiat, is the knowledge that if God should
Order the creation of a race - firm
In faith and resolute - o’er this strong earth,
That race can flourish only if it is
7
Fully aware of the divine will which
At its creation infused it with skill

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

اﻝﺤﻴﺎة ﻤﻨﻲ واﻝﺠﺴد وﻜل ﻤﺎ أﻤﻠك
ﺘﺸق
ُ أن ﺒﻼدﻨﺎ اﻝذﻫﺒﻴﺔ ﺒﻘوة طرﻴﻘَﻬﺎ
ﻴق اﻻﺘﺤﺎد واﻝﺤرﻴﺔ ﻝﻸﺒد ﺘزدﻫر
َ طر
ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻜل اﻝﺤق ﺘﻨﺘﻬﺞ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋدم اﻻﻨﺤﻴﺎز أﻋظم ﻤﺴﻠك

ﻤﺼﺎﺤﺒﺎً ﻫؤﻻء اﻝﻔﺘﻴﺎن ﻫل ﻝﻲ دوﻤﺎً اﻝﻌﻤل
ﺒﻼ ﺨطﺄ ﻴﻔﺴد ﻋﻠﻲ ﻤﺎ أُﺠﺎﻫد ﻷﻓﻌل
.ﻝن أﻓﻜر أﺒداً ﻓﻲ ﻏﻴر ﻫذا اﻝﻌﻤل
وﺒﺎﻝطﺒﻊ داﺌﻤﺎً ﺒﺤدﻴث اﻝﻔم وﺘﺴطﻴر اﻝﻜﺘب
وﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﺎ ﺒﻬﺎ أﺒداً ﺸﺎﺌﺒﺔٌ ﺘﻌﻠَق
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To Flourish; it should again know further
That its stability depends upon
Its people and that they themselves, without,
From others seeking help, should ply their skill,
Bearing well their responsibility,
Which alone, be it known, will spell success. 8
To perform duty and to give freely
Not caring a little for petty self
Are dharma; a spirit of union fired
By unflagging resolution marks strength
That is glorious; with these principles
Indelibly imprinted in my mind,
I hereby swear these oaths, solemn and rare,
Well remembering all the vows I have made.

ﻝﻬذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠدﻴد ﻝﻜل اﻷﻫل

ﻹﺜﻤﺎر ﻫذا اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎﻝﻲ اﻝﻤﻘﺎم
اﻝطرﻴق اﻝوﺤﻴدة ﻫﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﻝﻠﻘﻴﺎم
،ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﺼر وﺠﻌﻠﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻝدوام
9

To this “Society of the Young” wrought by
The youths who are wedded to my dharma,
I dedicate in truth and gift away
My life, my body and possessions all,
That our golden country may by power
Of union and freedom ever flourish
As a republic, truly pursuing
The great policy of non-alignment.
10
Companied with these lads, let me always
Work, with no fault to mar my endeavours;
I will never think of any other work.
For sure, always, by word of mouth, by writing,
And by deed from blemish totally free,
To the extent which is possible for me,
I will explicate the great ideal
Of this novel society to our men.
11
For fruition of this lofty ideal
The only way is unity; to establish

 ﺴﺄُظﻬر ﻋظﻴم اﻝﻤﺜل،ﺒﻜل ﻗوة أﻗدر

،اﻝدارﻤﺎ ﺒﺤق ﻫﻲ اﻝطرﻴق اﻝﺘﻲ ﺘُرام
ﺴوف أﺒﻘﻰ أﻜﺘب ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﻤﺎم
.ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎت ﻗﻠوب ﻤن ﻝﻨﺎ ﻤن رﺠﺎل
وﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻏﻴرﻨﺎ اﻵن ﻤﺎ ﻝﻲ اﻨﻀﻤﺎم

ﻫذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ وﺤدة أرﻀﻨﺎ ﻋﻼﻤﺔ
وﻝﺴوف أﻝزم ﻨﻔﺴﻲ داﺌﻤﺎً ﺒﻜل وﺼﻴﺔ
ﻤن زﻋﻤﺎءﻩ ﻓﻲ طﺎﻋﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ
.أﺒداً ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺒﺔ ﺼﺎﻤدة
وﻝو ﻜﺎﻨت ﺤﻴﺎﺘﻲ ﻓﻲ ذﻝك زاﺌﻠﺔ
أﺒدا أواﻤرﻫم اﻝﺴرﻴﺔ
ً ﻝن أُذﻴﻊ

பாரதியா பாட க

Triumph and to make it endure for e’er,
Dharma alone is the goodly way true;
I will strive to imprint these indelibly
In the tablets of the hearts of our men.
Any society other than this - ours Never will I at any point of time join.
This society marks our land’s unity;
I will e’er abide by all the behests
Of its leaders in strict obedience
And aye, in wilful veneration.
Even if I were to forfeit my life
I will not publish their secret commands.
By righteous practice and precept also
I will render them my very best help.
From this day and always, I’ll not omit
To do these; I swear, I swear, if ever
I should from this course deviate at all,
May the Almighty annihilate me!
May people to condemn and contemn me!
May evil false surround me for ever!
May I into flaming inferno fall
And suffer perdition everlasting!
May the Lord - God abide in me
And keep me steadfast by His Grace
In these solemn obligations
To which I have willingly sworn.

128

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﻜﻤﺎ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺘﻘﻴﺔ
ﺴوف أﻗدم ﻓﻴﻬﺎ ﻜل اﻝﻤﺴﺎﻋدة

12

ﻤن ﻫذا اﻝﻴوم وأﺒداً ﻝن أﺘﻘﺎﻋس
اﻝﻘﺴم
َ ﻋن ﻓﻌل ﻫذا وﺒﻌظﻴم
أﺒداً ﻋن ﻫذا اﻝﻤﺴﺎر ﻝن أﻨﺤرف
!رﺒﻤﺎ اﻝﻘدﻴر ﻴﻜﺘب ﻝﻲ اﻝزوال
!رﺒﻤﺎ اﻝﻨﺎس ﺘﺸﺠﺒﻨﻲ وﺘﺤﺘﻘر

13

!رﺒﻤﺎ اﻝﺸر ﻴﺤﻴط ﺒﻲ إﻝﻰ اﻷﺒد
رﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﺤﻴم ﻤﺴﺘﻌرة أﺴﻘط
!وأﻫوي ﻓﻲ ﻫﻼك ﻤﺘﺴرﻤد
ﻋﺴﻰ اﻹﻝﻪ ﺒرﻋﺎﻴﺘﻲ ﻴﺘﻜﻔل

14

وﺘﻜرم
ّ وﻴﺜﺒﺘﻨﻲ
ُ ﺒﻤن ﻤﻨﻪ
ﺒﻜل اﻝﺘزام ﻤن ﻫذﻩ ﻤﺘزن

15

.اﻝﻘﺴم
َ ًﻗطﻌت ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻤدا
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12. 42. திய

ஷியா

(ஜா ச கரவ

தியி

சி)

 روﺴﻴﺎ اﻝﺠدﻴدة٤٢-١٢

மாகாளி பராச தி உ சியாநா
னி கைட க
ஆகாெவ
ெகா

ெற

ைவ தா ,அ ேக
த பா

ேகால

க

அலறி

ர சி!

ﺘوﺠﻬت أم اﻵﻝﻬﺔ ﻨﺤو روﺴﻴﺎ

தா !

வாகான ேதா
ைட தா வானமர ;
ேப கெள லா வ தி க ணீ
ேபாகாம க
ைவயக தீ ,

ைக

ம

ேறா

ﺒﻠطﻴف اﻝﻠﻤﺤﺎت

தனவா ;

ைம காணீ !

1

இரணிய ேபா லரசா டா ெகா
ஜாெர
ேப ாிைச த பாவி
சரணி றி தவி தி டா ந ேலா
சா

;த ம த

ேகால

ட

ﻋﻨدﻤﺎ ﻋﻴون اﻝﺸﻴﺎطﻴن ﺴﻜﺒت دﻤوﻋﺎ

வள
2

பா

ﺜورةُ ﻤﻐﻴرة ﻝﻠﺤﻘﺒﺎت

ﺤدث ﻤن أﻤور ﻜوﻨﻴﺎت
ٌ

;

ேதா கினேவ அ த நா
விைத த

ﻋﺠﺒﺎً؛ ﻤﺜل ﻋﺎﺼﻔﺔ ﻝﻬﺎ ﺘدوﻴﻤﺎ

ﺼرخ اﻝطﺎﻏﻴﺔ ﻴوم ﻨﺎل اﻝﺘﻬﺸﻴﻤﺎ

ைன

திரணெமன க திவி டா ஜா
ெபா
தீைமெய லா
அரணிய தி பா க ேபா ம

உ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ﻨﺎﻝﻬم اﻝﻌﻤﻰ ﺜم اﻝﻤﻤﺎت
 اﻨظروا ﻫذا اﻝﻌﺠﺒﺎ،أﻻ ﻴﺎ رﺠﺎل اﻷرض

ணவி ைல;

பிணிக பல
; ெபா ைய
ெதா த ைம ெச வா
ெச வ க
;உ
எ தாிய ெப

ைம ெசா ேவா
ெகா ைம சிைற

ேட இற ப
ெமா ேப வனமா
ஆவிெகட

வ

ெக லா

ﻤﺜل ُﺤﻠﻲ اﻝذﻫب ﻝﻠﺤﺎﻜم اﻝطﺎﻏﻴﺔ اﻝﻘدﻴم

;

;
சிேவாியிேல
.

،"ذﻝك اﻝﻤﻠﻌون اﻝﻤﻌروف ﺒـ"ﻗﻴﺼر اﻝروس
3

،ﺘﺠﻤﻊ رﺠﺎل أﺨﻴﺎر وأوﻝﻲ أرواح طﺎﻫرة
ّ

பாரதியா பாட க
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சிைறவாச ;ஏென

.دون اﺨﺘﺒﺎء؛ ﻴﻨﺸدون اﻝﻌدل واﻝﻔﻀﻴﻠﺔ

றா

வனவாச ,இ வா ற ேக
ெச ைமெயலா பாழாகி ெகா ைமேய
அறமாகி தீ

،ﻓﺘﻌﺎﻤل اﻝﻘﻴﺼر اﻷﺒﻠﻪ ﺒﻨﻔس ﻏﻴر ﻤﺒﺎﻝﻴﺔ

த ேபாதி ,

،ﻴﺒذل اﻝﻜذب واﻝﺨداع وآﻻف اﻝﺸرور

அ ைமமன கனி தி டா ;அ பரவி
உ ைமெசா
அ யா த ைம
ைமயி
கா தி ந விழியாேல
ேநா கினா ;
இமயமைல

தா

கால

த ேபா

.

،ﻤﺜل اﻷﻓﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﻫب اﻝﻐﺎﺒﺎت ﺘدور
4

ﻓﻲ ﺘﻠك اﻷرض ﺘﻨﻤو ﺒﻌدد ﻜﺒﻴر

வி டா

ஜாரரச ;இவைன
சமய ள ப ெக லா ெபா
றி
அற ெகா
சதிக ெச த

ﻴﺄﺨذ اﻝﺠوع ﻴﻌض ﻓﻲ اﻷﺤﺸﺎء

மட சட சடெவ
சாி தி டா ,
ய கா
ைற த னி
தி திெமன மர வி
காெட லா
விறகான ெச தி ேபாேல!

ﻝﻘﺎﺌم ﺒﺤرث وزرع وﺤﺼﺎد
5

.ﺜم ﺴﻘط أﺤﺎط ﺒﻪ اﻝداء
،ﻗﻨﻴون ﻝﻠﻬﺒﺎء
ّ وﻫﻨﺎك ُﻋّﺒﺎد

ம க ெசா னப
வா
ேம ைம ற
ைம நீதி
க ெயா றி ெல
த பா
யரெச

.ﻗﻨﺎطﻴر اﻷﻤوال

உலகறிய
றி வி டா ;
அ ைம
தைளயி ைல யா மி ேபா

أﻤﺎ ﻤن ﻨطﻘت ﺒﺎﻝﺤق ﻤﻨﻬم اﻷﻓواﻩ

அ ைமயி ைல அறிக எ றா ;
இ ப ட வ ேபாேல க வி
தா
கி த க எ க மாேதா!

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

6

ﻴوﺼف ﻓﻲ اﻝزﻨﺎزﻴن
َ ﻜﺎﺒدوا ﺘﻌذﻴﺒﺎً ﻻ
.أو ﻤﺎﺘوا رﻗﺎﺒﻬم ﻤﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺒﺎل

12.42. New Russia
The Magna Mater towards Russia
Turned her benign glance;
Lo! tornado-like whirled
The epoch-making Revolution;

ﻜﺜﻴر ﻤﻨﻬم ﻓﻲ ﻏرب ﺴﻴﺒﻴرﻴﺎ اﻝﻘﻔراء
ﺘﻬﺘﻜت ﻗواﻫم وطواﻫم اﻝزوال
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The tyrant screamed as he crashed below.
An event of cosmic import it was;
The heavenly gods’ shining shoulders
Swelled with joy and pride;
While the devils, their eyes drowned in tears,
Went blind and died.
Ye men of the earth, Behold this wonder. 1
Like Hiranya of the old the tyrant ruledThe accursed known as the Czar;
Good men and saintly souls writhed without
refuge;
Justice and Virtue.
The idiot Czar treated as of no account;
Lies, deceits, and a myriad evils,
Like snakes in the dark jungle,
Teemed and flourished in that land.
2
Hunger gnawed at the vitals
Of those who ploughed, sowed and reaped;
Fell disease abounded.
Servile votaries of falsehood
Amassed lucre;
Those who dared to speak the truth
Underwent unheard-of tortures in prison-cells
Or died on the gallows.
Many of them in ghoulish Siberian wasteland
Languished and perished.
3
Even for a murmer people were jailed,
For a protest banishment and in this wise

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ﻋﻘﺎﺒﻪ
ُ ﺤﺘﻰ ﻤن ﺘذﻤر ﻤن اﻝﺸﻌب ﻜﺎن
،اﻝﺴﺠن ﺠزاء اﻻﺤﺘﺠﺎج وﺒﻬذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ
.ﻏﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻴﺤﻜم
ُ ،ﺘﺤطﻤت اﻝﻔﻀﻴﻠﺔ
،ﻗﻠب اﻷم اﻝﻌظﻴﻤﺔ ﺘﺄﺜر
،ﻓﺼﺎرت أﻝطﺎﻓﻬﺎ ﺘﺘﻨزل
،رأﻴﻨﺎﻫﺎ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﺘﻀن
،ﻴﻨﺼر
ُ ﻤن ﻝﺤﺒﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
،وﻨﺤو ﺘﻠك اﻷرض اﻝﺘﻔﺘت
ﻓزﻝّت ﻗدم اﻝطﺎﻏﻴﺔ وﻫوت

ِﻤن ﻋﻠﻰ ﺠﺒﺎل اﻝﻬﻤﺎﻻﻴﺎ ﻫوى
اﻝﻘﻴﺼر اﻝﺒﻐﻴض واﻝﻌﺼﺎﺒﺔ ﻤﻌﺎ
ﻜل ﻓرد ﻤﻤن ﻝﻪ أوى
،ﻴﺘذﻝل وﻴﻜذب ُﻝﻴرﻀﻲ ﻓﻴﻪ اﻝﻬوى
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Virtue was shattered,
Vice reigned in her place.
The Great Mother’s heart was touched;
The compassionate glance
By which she protects her truth-loving devotees,
She turned on that land
And the tyrant fell.
4
Like the Himalayas crashing
The wicked Czar fell with a bang;
One and all of those around him
Who cringed and uttered lies to suit his whims,
Who conspired to murder VirtueAll of them were smashed to smithereens,
Even as the stormy whirlwind in a forest
Knocks down all the trees
And makes fuel out of it.
5
The people are masters of their lives,
Their welfare advanced by their own laws.
Lo! in a trice has it arisen.
This is people’s state, they proclaimed,
So that the whole world might know.
“Gone are the slaves’ shackles,
know ye all,
No more shall man be a slave,”
said they.
Like a thunder-driven wall
Collapsed the Iron-Age
Arise oh, the Golden Age.
6

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
،ﻤن ﺘﺂﻤروا ﻴﺒﺘﻐون ﻝﻠﻔﻀﻴﻠﺔ ﻗﺘﻼ
،ُﺴﺤﻘوا ﻜﻤﺜل اﻝﻔُﺘﺎت ﻜﻠﻬم َﺴﺤﻘﺎ
ﺤﺘﻰ اﻝزواﺒﻊ اﻝﻌﺎﺼﻔﺔ طﻔﻘت ﻗرﻋﺎ
ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻷﺸﺠﺎر وﺠﻌﻠت اﻝﻨﺎر ﺘﻨﻔث ﻤﻨﻬﺎ

اﻝﻨﺎس ﺒﺸؤون ﻤﻌﺎﺸﻬم أﺴﻴﺎد ﻗﺎﺌﻤون
ﺘﺘﻘدم رﻓﺎﻫﻴﺘﻬم ﺒﻤﺎ ﻴﻜﺘﺒون ﻤن ﻗواﻨﻴن
ﻋﺠﺒﺎً! ﻓﻲ طرﻓﺔ ﻋﻴن ظﻬروا ﻴﻘوﻝون
، ﻫﻜذا ﻜﺎﻨوا ﻴﺼﻴﺤون،ﻫذﻩ دوﻝﺔ اﻝﺸﻌب
ﻝﻜﻲ ﻴﺠﻌﻠوا ﺠﻤﻴﻊ ﻤن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻴﻌﻠﻤون
أن "ﻤن أرﺠل اﻝﻌﺒﻴد اﻨﻜﺴرت اﻝﻘﻴود
 ﻝن ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﺒﺸر،ﻓﻠﻴﻌﻠم اﻝﻜل
."ﺴﺘﻌﺒدون
َ ُﻴ
ﻜﺴور اﻗﺘﻠﻌﺘﻪ اﻝرﻴﺢ
ُ اﻨدﺤر اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴدي
.وآﻩ ﻝﻘد آن ﻝﻔﺠر اﻝﻌﺼر اﻝذﻫﺒﻲ اﻝﺒزوغ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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வா

 ٤٣-١٢ﻗﺼﻴدة ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺒﻠﺠﻴﻜﺎ

அற தினா
! வி டா
அ னிய வ ய னாகி
மற தினா வ
ெச த

ِﻤن ﺼﻼﺤك ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎض رﻤﺎك اﻷﻋداء!

வ ைமைய ெபா
த ெச யா :
ற தினா
ைய தா
ெமா வைர
ற ெப
ேபால
திற தினா எளிைய யாகி

ﻋﻨدﻤﺎ اﻨﺘﻔﺦ اﻝﻐرﻴب ﺒﺈرادة اﻝﺨﻴﻼء،
ﺠﺎء ﺒﻘﺼد ﺨﺒﻴث ﻝﻴﻌﻴث اﻝﻔﺴﺎد،

1

! றா

ﻻ! ﻝم ﺘرﻀﺨﻲ ﺘﺤت وطﺄة اﻝﻌﻨﺎء،

; உள திேல உ தி ெகா டா
உ ைமேத ேகால நா டா

ورﻏم اﻝﻔﻘر ﻜﻨت ﺒﺤق ﻗوﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء،
2

.

ﻋﻨدﻤﺎ ﻫﺒطوا وﻜﺄﻨﻬم ﺴﻴل ﻤن اﻝﺴﻤﺎء،

وﻝﻜن ﺒﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ إﻴﻤﺎﻨك ﻤن ﺜﺒﺎت،

! றா

நி

உாிைமைய கா

மான தா
! வி டா
மதி பிலா பைகவ ேவ த
வான தா ெப ைம ெகா ட

ِﻤن ﻜرﻤك ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎض رﻤﺎك اﻷﻋداء!

ﻻ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻨدك ﻤن ﺨوف وﻻ ارﺘﺠﺎف،

நி

ைமயா
! வி டா
வாாிேபா பைகவ ேசைன
தி ைமேயா அட
ேபாதி
சி தைன ெம த
றி
ஒ ைமேச
கேழ ேமெல

ﻤن ﺒﻌﺼﺎ ﻫزﻤت ِ
ﻨﻤرة ﺸﻌواء،
َ

واﻨدﻓﻌوا ﻨﺤوك ﺒﻘوة ﺒﻬﺎ ﻻ ُﻴﺴﺘﻬﺎن،

உய

ெச ைகயா
வ

وﻝﻜن ﻜﻤﺤﺒوﺒﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻝﻘﺒﺎﺌل اﻝﺠﺒﺎل،

ﻜﻤﺎ ﺒﺄﻋﻤﺎﻝك ﺴوف ﺘﺴطُﻌﻴن ﺒﻜﺒرﻴﺎء

12.43. ெப ஜிய தி

3

வ ைமதா உைடய ேன
ஊன தா உ ள ம சி
ஒ
கிட மனெமா வாம
ஆன ைத ெச ேவா ெம ேற

! றா

நி

வழி ெயதி

அவ

ர தா
! வி டா
ேம வைர
காைல
ஓர ேத ஒ
கி த ைன
வாம ,

ஒளி திட மனெமா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

134

ذﻝك اﻝﺼﻴت اﻝذاﺌﻊ وﺤدﻩ ﻫو أﺤﺴن

; டா
; றா

اﻝﺨﺼﺎل،
ﺒﺠراءة ﺤق ﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻘوق ِ
اﻝﺤﻔﺎظ،
ُ

4

ேவ ெய
ற ைன
நி

றா

பா பிைன
ேநர ேத பைகவ

ைன

‘நி ’ெலன

; க த மா டா

ِﻤن ﻜراﻤﺘك ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎض رﻤﺎك اﻷﻋداء!

; ணா
5

ﻗوة ﻻ ﺤد ﻝﻬﺎ ﺒﻠﻐت ﻋﻨﺎن اﻝﺴﻤﺎء،

பணிவ

ப
த பயென ெற
தணிவைத நிைன க மா டா

ெச தா .

த

; ணா

ெற

‘நி ’ெலன த
ெவ

த லறிெவ

வி ைதேயா ெபா
; டா ெகா ளா
ளைல ெவ ள ேபால
ெதாைகயிலா பைடக ெகா ேட
ம
பைகவ ேவ த
வ ைமயா
த ேவைள

ﻓﻜﺎن ﻗﻠﺒك ﺸﺠﺎﻋﺎً ،رﻏم ﺤﻠول اﻝدﻤﺎر.
وﻜﺎن اﻝﺘﻨﺤﻲ ﻋﻨدك ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻻزدراء،
وﻝﻜن ﺤرﺼك ﻋﻠﻰ أداء ﻤﺎ ُﻴﻤﻜن ﺒﻪ اﻝﻘﻴﺎم
ﺠﻌﻠك ﺘﻘﻔﻴن ﻓﻲ طرﻴﻘﻪ وﻗوف اﻹﻗدام،

பார ைத எளிதா ெகா

ணிவினா
! வி டா
ெதாைகயிலா பைடக ேளா
பிணிவள ெச கி ேனா
ெப
பைக எதி த ேபா

ِ
ﺤﻘوق ﺴﺎﻜﻨﻲ أرﻀك أرض اﻝﺠﻤﺎل

ﻠك اﻷﻋﺎدي ﻜﺎن ﻓﻲ ﻗوة ﻻ ﺘُﻘﺎس،
َﻤ ُ

பாரதியா பாட க

க தைலக , மான
6

றா .

ெறதி

நி

"ெக

"உ
ஓ

اﻝﺨﺼم ذا اﻻﻨﺘﻘﺎم
وطرﺤت ﻋن اﻝطرﻴق
َ

ேக பைகெய றா
யா மிைச இவ ெச றா
ஊ
எ ைல தா

ِﻤن ﺸﻬﺎﻤﺘك ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎض رﻤﺎك اﻷﻋداء!

உ தர ெவ ணி டாம ,
ேபா
ேகால
தவ ெச
கா ைட
ேவ
இடமி லாம

ﻋﻨدﻤﺎ ﻫﺒطت ﻋﻠﻴك اﻝﺼﺨور اﻝﻀﺨﺎم،
ﻤن ﻗﻠﺒك اﻝﻨﺒﻴل ﺼدر ﻜل اﻹﺒﺎء،

யா

7

றா ,

நி

எ

ேவ

ெவ
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ேவ வியி
ர
மீ வ
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வ ெத லா
க
மி
லகி ெக ேற

.أن ﺘﺘﻨﺤﻲ ﺠﺎﻨﺒﺎً أو أن ﺘﺒﺘﻐﻲ اﺨﺘﺒﺎء
،اﻝﺤﻤل اﻝﻤﺜﻘﻠك ﻋددﺘﻪ رﻴﺸﺔ ﻓﻲ اﻝﻬواء

ேவத க விதி
எ பா ;
ஆ விைன ெச
ேபாதி
அற திேல இைள
தா
ேக வி
டேன மீள
கிள

சிெகா

விள ெகாளி ம

யி

8

கனகமா ளிைக
அள க
தீ
றா

டா ;

,

!ِﻤن ﺸﺠﺎﻋﺘك ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎض رﻤﺎك اﻷﻋداء
ِ ﻤدﺠﺞ ﺒﺠﻴوش
،ﻀﺨﺎم وأﺴﻨﺎن اﻝرﻤﺎح
ُ

ெகா ளா ,

ள கற ஓ கி நி ப ;
ய

ேடா

ணி

ேளா

،وﺼﺤت ﻝﻠﺨﺼم "ﺘوﻗف" ﺒﺤﻠول اﻷوان
ﻤﺴﺘﻌدة ﻝﻠﻤﻌرﻜﺔ ﺒوﻗوف اﻝﺸﺠﻌﺎن

கி ேபாக
ம

ள

،وﺼﺤت أن أﻋﺎظم اﻷﻓﺎﻋﻲ ﻜن ﻜدﻴدان

வா த .

ெவயிெலாளி ேதா
கள கமா ாி ளி

அ சேம

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ேக?

9

12.43. Ode To Belgium
Righteousness it was that laid you low!
When the stranger, swollen with arrogant might,
Came with fell intent to do cruel wrong,
You did not meekly suffer it - No!
But, like the lass of yore of the highland tribe
Who with a winnow beat a fierce tiger off,
Though poor indeed you were in strength,
Yet by your deeds did you to glory rise.
1
Generosity it was that laid you low!
When the enemy came down like a heavy flood
And rushed on you with massive might,
You did not waver, did not quail
But, firmly within your heart believing

،وﻏرورﻩ اﻝﻤﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﻨﻤوﻩ ﻝﻘرﺤﺔ اﻝﻨﺒﺎت
ِ
،ﻤﻬﺎﺠﻤﺎً ﺠﺎء
ﻋدوك اﻝﻘوي ﺒﻜل ﻤﺎ أوﺘﻲ
،أﺒدا ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺴﻼم
ً أﺒداً ﻝم ﺘﻔﻜري
وﻻ ﺨطرت ﻝك ﻓﻜرة اﻻﻨﻬزام

،ﻝم ﺘﺤوزي اﻝﺤﻜﻤﺔ ﺒﻘﺒوﻋك ﻓﻲ اﻝﺨوف
وﻜل ﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎطر وﻀﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ
.ﺠﻨب
،اﻨﺼب
ﻤﺜل أﻤواج ﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﺴﻴل ﻤن اﻝﻘوة
ّ
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That glorious fame alone is noblest, best,
You boldly dared to guard the rights
Of the true patriots of your beautiful land.
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
،ﺠﺎءت ﻓﻴﺎﻝق طﻼﺌﻊ ﺠﻴﺸﻪ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘُﻌد

2

Honour it was which laid you low!
Immeasurable in might was the enemy king;
His strength was as limitless as the sky;
Though you were ravaged, undaunted was your
heart.
And you scorned to step aside;
But, eager to do all that you could,
Right across his path you bravely stood,
Barring the mighty, overwhelming foe.
3
Chivalry it was which laid you low!
When heaviest rocks rolled down on you,
You disdained with all your noble heart
To step aside, or to screen yourself.
The burden that bore you down you held as
naught;
You declared that the serpent was a mere worm;
And when the moment came, you cried ‘Halt’ to
the foe,
And ready for battle resolute stood.
4
Courage it was which laid you low
With the serried host of his countless armies.
And in his pride which like a cnaker grew,
Your mighty enemy most fully attacked you,
Never did you think of any surrender;
No thought had you of weak submission;
5
You did not hold that wisdom lay in fear;
All thought of danger you cast aside.
Like the rolling waves of a mighty flood
Came the countless legions of his army’s van;

،ﺘُﺴﻤﻤﻬم ﻗدرﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘُﻘﺎوم
،ﺸق اﻝﻌدو طرﻴﻘﻪ ﻨﺤو ﻤﺎ ﻝك ﻤن أرض
، ﻤﻨك ﻴﺼﻴﺢ اﻝﻔم،ﻝﻜﻨك ﺘﺤدﻴت واﻋﺘرﻀﺘﻪ
"! ﺤﺘﻰ اﻝﻜراﻤﺔ ﺘرﺘﻔﻊ،"ﻓﻠﺘﺘدﻝﻰ اﻝرﻗﺎب

،أﻨﺎ ﻻ أﺒﺎﻝﻲ ﻝﻤن ﺠﺎء ﻴﻌﺎدي
،أو ﻝﻤن ﺠﺎء ﻴﻬﺎﺠم ﻻ أﺒﺎﻝﻲ
،ﻓﻲ ُﻤدﻨﻲ ﺒﻌد ﻋﺒور ﺤدودي
،وﻝم ﻴﻌﺒﺄ ﺒﻤﺎ ﺼدر ﻤن أواﻤري
،وﺘﺠ أر ﻋﻠﻰ اﻝدﺨول ﺒﻠﺒﺎﺴﻪ اﻝﺤرﺒﻲ
،ﺴوف أﻗطﻊ ﺸﺠر زﻫوة ﻫذا اﻝﻐﺒﻲ
،وﻝﺴت ﺘﺎرﻜﺔ ﺠذ اًر ﻝﻬﺎ وراﺌﻲ
ِ
ِ
ووﻗﻔت ﻓﻲ ﺘﺤدي
،أﻋﻠﻨت
ﻫﻜذا

ﻴﻘوﻝون "ﻜل ﻜﺘﺎب ﻤﻘدس ُﻴﺨﺒر
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And intoxicated with his resistless might
The enemy thrust his way into your own domain
But you dared to oppose him, shouting,
‘Let heads roll down, so honour be held height!’6
‘I care not whose enemy he may be;
O care not whom he seeks to attack;
Into my cities, my borders crossing,
And setting at naught my issued commands,
He has dared to enter with the panoply of war.
The forest of his audacious pride
I shall cut down; nor leave one root behind,
Thus did you declare, and challenging stood. 7
They say, ‘All Holy Books declare
That noble men who as martyrs die
Are reborn again upon this earth
With greater valour, nobler fame;
And if those who engage themselves in manly
enterprise
Die, overpowered in doing the right,
They quickly return from the world beyond
To live exalted upon the earth.’
8
When lamps grow dim, and then die out;
Till the dawn comes in sun-lit glory,
Golden mansions vanish in the gloom
Of dark, and foul, and wicked night,
Though untold suffering may now be theirs,
Those gallant men with fearless hearts
Shall rise again with unshakable mightNever did hero pine in grief!
9

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﺒﺄن اﻝﺸرﻴف ﻤن ﻜﺸﻬﻴد ُﻴﻘﺘل
ﻤرة أﺨرى ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻴوﻝد
،ﺒﺒﺴﺎﻝﺔ أﻋظم وﺸﻬرة أﻜرم
،وﻝو ﻜﺎن ﻤن ﻋﻠﻰ أﺸﻐﺎﻝﻪ ﻴﻘﺘﺼر
،ﺠﺎءت ﻤﻨﻴﺘﻪ وﻫو ﻝﻔﻌل اﻝﺨﻴر ﻴﻨﺘﺼر
ﻝﻌﺎد ﺴرﻴﻌﺎً ﻤن ذﻝك اﻝﻌﺎﻝم اﻵﺨر
"ﻝﻴﺤﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺒﺜوب اﻝﻤﺠد
ﻋﻨدﻤﺎ اﻝﻤﺼﺎﺒﻴﺢ ﺘُﻌﺘم ﺜم ﺒﻌد ذﻝك ﺘﻨﺨﻤد
،ﺤﺘﻰ ﺒزوغ اﻝﻔﺠر وﻨور اﻝﺸﻤس ﻴﺴطﻊ
،اﻝﻘﺼور اﻝذﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﺂﺒﺔ ﺘﺘﺒدد
،ﻜﺂﺒﺔ اﻝظﻼم واﻝﺘﻠوث وﻝﻴﺎﻝﻲ اﻝﺸر
،ورﻏم ﻤﻌﺎﻨﺎة ﻻ ﺘُﺘﺼور ﻗد ﺘﻨﺒﻌث
،ﻫؤﻻء اﻝرﺠﺎل اﻝﺒواﺴل ﺒﻘﻠوب ﻻ ﺘﺨف
،ﻻ ﺒد وأن ﻴﺒرزوا ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺈرادة ﻻ ﺘﻬﺘز
!ﻴﻬزل ﺒطل أﺒداً ﻋﻨدﻤﺎ اﻝﻨﺎس ﺘﺤزن
ُ ﻓﻼ
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கவிைதக
யி

பா

யி

 ﻗﺼﺎﺌد طوﻴﻠﺔ-١٣

காைல யிள பாிதி
கதி களிேல
நீல கடேலா ெந
ெபதிேர ேச மணிேபா
ேமாகனமா ேசாதி ெபா தி ைறதவறா
ேவக திைரகளினா ேவத ெபா
பா
வ
த
வள சா கைர ைடய
ெச தமி

5
ைவ ெய

ெத

ேம ேக, சி ெதாைலயி
மா ேசாைல,
நா ேகாண
வ

அ தமா

ேசாைல; -

ேசாைல யதனிேலா காைலயிேல,
10

ேவட வாராத வி
ேபைட
யிெலா
வா கிைளயி
றி

ேத, ஆ

தி நாளி ,
ெப
றேவா
யி க

பரவசமா

ெப க,

ெம தா

20

،أﻤﺎم ﻨﺴﻤﺎت اﻝﻔﺠر اﻝﺴﺤرﻴﺔ

،ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻪ ﻨﻐﻤﺔ

اﻝواردة ﻓﻲ ﻜل اﻝﻜﺘب اﻝﻤﻘدﺴﺔ
க,

மிகவினிதா

வ
பர த ேபா , வான
ேமாகினியா
இ த
ெவ தி தா ஏ ற
த ேபா ,

،أﻤﺎم اﻝﻨﺎر أو ﺸﻤس وﻝﻴدة

،ﻏﻨت ﺒﺎﻝﺤﻘﻴﻘﺔ
ّ ﻜﻤﺎ ﻝﻘد

15

காைல கடனி க தி றி ேக
இ ன ைத கா றினிைட எ
கல த ேபா ,
மி ன
ைவதா

( طﺎﺌر اﻝوﻗواق )اﻝﻜوﻴل-١

،وأﻤواج ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺨر ﻤﺘﻼطﻤﺔ

ேமனி ளக ற,

ஆ ற லழி ெபற, உ ள தன
ேசாைல பறைவெய லா

(ﺒﺎﺘو

[ﻜﺎن اﻝﻤﺤﻴط ﻜﻘطﻌﺔ ﺠﺎد ]ﺤﺠر ﻜرﻴم

ேவட க

த ெப

 أﻏﻨﻴﺔ طﺎﺌر اﻝوﻗواق )ﻜوﻴل٤٤-١٣

தி நகாி

ேம ெமா

ளபல ந த

பறைவ ட வா

விள

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻤدﻴﻨﺔ
ﻤدﻴﻨﺔ ﺘﺎﻤﻴﻠﻴﺔ

பாரதியா பாட க
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இ னிைச தீ பாட இைச தி
வி ைததைன
னி கவிைதெவறி
ேட நனவழிய
ப ட பக ேல பாவல
ேதா
வதா
ெந ைட கனவி
யா .
க னி

நிக

யிெலா

சியிேல - க

ேட

காவிட ேத பா யேதா
25

இ

னிைச பா

னிேல யா

''மனித

நீ கி

யி

இனிதி

யி ேப ைட எ

காத

பரவசமா ,

பல ெவ

அ

நா

யிைர ேபா ேகாேமா?''

ணி ஏ க ற பா

றா .

சி ைத ேக;
அ த ெபா ைள அவனி
ர

ﻤن أﺸﺠﺎر ﻤﺎﻨﺠوﻴﺔ
واﻝﺼﻴﺎدون ﻤن ﻜل ﻗرﻴﺔ
ﻴﺄﺘون واﻝطﻴور ﺼﻴدة

ﻝم ﻴﺄت اﻝﺼﻴﺎدون ﻓﻲ ﺼﺒﺎح ﻤﻘدس
وﺠﺎء ﻜوﻴل ﺼﻐﻴر وﻋﻠﻰ ﺸﺠرة ﺠﻠس

ேக ட அமர தா ேக பாேரா?
ெவ
யி பா
பா
னிேல
ெதா க ெபா ெள லா ேதா றியெத

வி ைத

ﺒﺴﺘﺎن ﺒﺎﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ

பிாியாம ,

30
எ

ﻨﺴﺎﺌم وﺸواطﺊ رﻤﻠﻴﺔ

வ வாேராேதா?

களி டேன வாேழாேமா?

நாத கன ேல ந

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

 ﺒدا ﻜطﻌﺎم ﺠﻤﻴل،وﻤ َزج
َ ﻗرب اﻝﺴﻤﺎء
ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎن ﻋﺒر اﻝﻨﺴﻴم اﻝﻌﻠﻴل

ைர தி ேவ ;

, ேமதினி
35

13. Long Poems
13.44. Kuyil Pattu
1. Kuyil
The Ocean was a piece of jade
set against fire,
set against the newborn sun,
set in the magic of dawn;

,எ

ெச ேக !

ﺘﺠﻤﻌت
ﻜل اﻝطﻴور
ْ
أﻨﻔﺴﻬﺎ ﻨﺴﻴت
َ واﺴﺘﻤﻌت و
ﻏرﻗت
ﻓﻲ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ
ْ
رﻴﺸﺎت ذﻜور اﻝﻜوﻴل وﻗﻔت
ﻤن ﺸدة اﻹﺜﺎرة ﺘﺄﺜرت

பாரதியா பாட க

with her breakers crashing,
each one right in rhythm,
she sang the truth
of all scripture.
There was a city there,
a Tamil City, named
As Then pudhuvai with
beaches and a breeze;
just west
was a grove
of mango trees,
where hunters
from all the villages
around came
to shoot birds.
One sacred morning
no hunters came,
and a little kuyil
sat herself way up
in a tree
-near the skyIt was singing,
A melodious song
And mixed, it seemed,
a sweet ambrosia through the breeze
into everywhere.
The birds all gathered
and listened; they forget
themselves, sunk
in the music,
The ‘he-kuyil’s
feathers stood on end
from sheer excitement, their strength

140

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ِ ُﻗواﻫم اﺴﺘ
ﻨزﻓت
وﻓﻲ ﻨﻴران ُﺤرﻗت
أﻏﻨﻴﺔ اﻝطﺎﺌر اﻨﺘﺸرت
أرﺠوزة ﻜﻌﺴل ﺘﺤﻠّت
ﺒطﻌم اﻝﺤظ اﻝﺴﻌﻴد ﺨرﺠت
وﻜﺄﻨﺘﻬﺎ ﺒﺜوب اﻝﺴﺤر ﺘﻠﺒﺴت
وﻤن اﻝﺠﻨﺔ ِﻗدﻤت
ﻤن طﻴرة ﺘﺒﺨﺘرت

وأﻨﺎ ﻤﺴﺘﻐرق ﻓﻲ ﻋﺠﻴب ﻤوﺴﻴﻘﺎﻫﺎ
ﻤﻐﺎﻤرة ﺸﻌرﻴﺔ اﺸﺘﻌﻠت ﺒﻲ ﺠذواﻫﺎ
ﻓوﻗﻔت واﻝﻌﻴن ﻤﻨﻲ ﻏﺎﺒت رؤﻴﺎﻫﺎ
ﻓﻲ وﻫﺞ ﺤﻠم طوﻴل ﻜﺄﻨﻪ ُﻴﺠﺎري
ِ
اﻝﻨﻬﺎر
ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻝﻠﺸﻌراء ﻓﻲ وﻀﺢ

பாரதியா பாட க
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drained, and, inside, small
fires burned. Her song spread,
thin and very sweet,
like a taste of
lightning.
It was as though an enchantress
had come from paradise
as a bird, to show off.
As I pondered the wonder of her music,
a poetic lunacy kindled in me,
my sight fogged, and I was standing
in the glow of a tall dream - like
what happens to poets in broad daylight.
Much caught me off guard
as I revelled in the song the virgin
kuyil sang that day in that groove.
If I dismissed my human body,
would I gain a kuyil’s body,
Why couldn’t I live forever united
to that sweet little bird, making love, to die
in the flames of her music?
Could even the immortals have heard
what I heard that day?
All my secret thoughts rose up
into consciousness, through the song
that kuyil sang.
I am going to tell
her truths, now,
to the whole world...
What can I do, though,
for a voice like hers,
O people of the world?

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
أﺴرﻨﻲ اﻝﺼوت ﻜﺜﻴ اًر وﻻ اﻨﺘﺒﺎﻩ ﻝﻲ
ﺘﻐﻨﻲ
ّ واﻨﻐﻤﺴت ﻓﻴﻤﺎ اﻝﻜوﻴل اﻝﻌذراء
ﻋﻨﻲ
ّ ﻓﻲ ذﻝك اﻷﺨدود ﻝو ذﻫب ﺠﺴﻤﻲ
وﻝو ُﺤزت ﺠﺴﻤﺎً ﻜﺠﺴم اﻝﻜوﻴل
ﻝم ﻻ أﻋﻴش أﺒداً ﻤﻊ ﻫذا اﻝطﺎﺌر اﻝﺠﻤﻴل
ﺤب ﺤﺘﻰ اﻝﻤﻤﺎت وﻓﻴﻀﺎن ﻤوﺴﻴﻘﻰ ﻴﺴﻴل؟
ٌ
،ﺒل ﻫل اﻵﻝﻬﺔ ﻗد ﺴﻤﻌت
ﺴﻤﻌت؟
ْ ﻤﺎ أﻨﺎ ﻝﻪ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻴوم

ﻜل أﻓﻜﺎري اﻝﺨﻔﻴﺔ ارﺘﻔﻌت
إﻝﻰ اﻝوﻋﻲ ﻤن أﻏﻨﻴﺔ اﻝﻜوﻴل
ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺴوف أﺒوح
اﻵن وﻝﻜل اﻝﻌﺎﻝم أﻗول
ﻤﺎذا ﻋﺴﺎي أن أﻓﻌل
ﺠﻤل
 اﻝﻤ
ُ ﻝﻤﺜل ﺼوﺘﻬﺎ
أﺨﺒروﻨﻲ ﻴﺎ ﺴﻜﺎن اﻝﻜوﻜب؟
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பா

காத , காத , காத ,
காத

ேபாயி காத

 أﻏﻨﻴﺔ اﻝﻜوﻴل-٢

ேபாயி

சாத , சாத , சாத .

(காத )

 اﻝﺤب، اﻝﺤب،اﻝﺤب

1.
அ ேள யாந

ெலாளிேய;

ஒளிேபா மாயி

(காத )

2.
ப ,இ

ﻝو أن اﻝﺤب ﺘﻐﻴب
 اﻝﻤوت، اﻝﻤوت،ﻓﺎﻝﻤوت

இ

ப ,இ

இ

ப தி ேகா ெர ைல காணி ,
ப ,

:ﻻزﻤﺔ

ﻝو أن اﻝﺤب ذﻫب

, ஒளிேபா மாயி ,

இ ேள, இ ேள, இ ேள.

ப ,

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ப ;
ப .

(காத )

ﻨﻌﻤﺔ اﻝﻀﻴﺎء اﻝطﻴب

3.
நாத , நாத , நாத ;
நாத ேதேயா ந

டாயி

،ﻝو أن اﻝﻀﻴﺎء ذﻫب

,

ேசத , ேசத , ேசத .

(காத )
4.

தாள , தாள , தாள ;
தாள தி ேகா தைட
ள ,

ள ,

டாயி

ள .

. ﺴواد، ﺴواد،ﻓﺴواد

,
(காத )

5.

،ﻝو أن اﻹﻨﻌﺎم ﺘﻐﻴب

(... اﻝﺤب، اﻝﺤب،)اﻝﺤب
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ப

ேண, ப

ேண, ப

ப

ணி ேகேயா ப

ம

ேண, ம

ேண;
டாயி

ேண, ம

.

ேண.

(காத )

6.
ேகேயா

ைர

 َﺒرﻜﺔ، َﺒرﻜﺔ،ﺒرﻜﺔ
أﻴت ﻝﻠﺒرﻜﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ
َ ﻝو ر

கேழ, கேழ, கேழ;
க

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

டாயி

,

இகேழ, இகேழ, இகேழ.

(காத )

. اﻷﻝم، اﻷﻝم،ﻓﺎﻷﻝم
(... اﻝﺤب، اﻝﺤب،)اﻝﺤب

7.
உ தி, உ தி, உ தி;
உ தி ேகேயா உைட

டாயி

இ தி, இ தி, இ தி.

,
(காத )

8.
ட ,
பி

ட ,

ட

ேன

மர

ேபாயி

،ﻝو زاﻝت اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ

,

வாட , வாட , வாட .

 ﻤوﺴﻴﻘﻰ، ﻤوﺴﻴﻘﻰ،ﻤوﺴﻴﻘﻰ

(காத )

. ﺨراب، ﺨراب،ﻓﺨراب

9.
ழேல,
ழ

ழேல,
கீற

காைல,

விழேல, விழேல, விழேல.

2. The Kuyil’s Song
Refrain:

(... اﻝﺤب، اﻝﺤب،)اﻝﺤب

ழேல;

Love, Love, Love,
if love leave,
when love goes
Death, Death, Death.

(காத )

 اﻝﻨﻐم، اﻝﻨﻐم،اﻝﻨﻐم
،ﻝو أن اﻝﻨﻐم اﻨﻘطﻊ
. ﻋﻘم، ﻋﻘم،ﻓﻌﻘم
ُ
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1.
Grace, Good light,
if light leaves,
when Grace goes;
Black, Black, Black.

(Love, Love, Love...)
2.

Bliss, Bliss, Bliss.
if you see
an end to Bliss;
Pain, Pain Pain.

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
(... اﻝﺤب، اﻝﺤب،)اﻝﺤب

 أﻏﻨﻴﺔ، أﻏﻨﻴﺔ،أﻏﻨﻴﺔ
،ﻝو أُﻨﺸدت أﻏﻨﻴﺔ ﺴطﺤﻴﺔ
. وﺤل، وﺤل،ﻓﻬﻲ وﺤل

(Love, Love, Love...)

(... اﻝﺤب، اﻝﺤب،)اﻝﺤب

3.
Music, Music, Music.
if Music
perishes;
Ruin, Ruin, Ruin.

 ﺸرف، ﺸرف،ﺸرف
(Love, Love, Love...)

،ﺘﺠوف
 ﻝو أن اﻝﺸرف
4.
Rhythm, Rhythm, Rhythm.
if rhythm
stops short;
Futile, Futile, Futile.

. ﻗرف، ﻗرف،ﻓﻘرف
(... اﻝﺤب، اﻝﺤب،)اﻝﺤب

5.
Song, Song, Song.
were song
sung flat;
Mud, Mud, Mud.

 اﻝﻘوة، اﻝﻘوة،اﻝﻘوة
(Love, Love, Love...)

،ﻝو اﻝﻘوة ﻝﻠﻌﻨف داﻋﻴﺔ

பாரதியா பாட க
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6.
Honour, Honour, Honour.
if honour
turns hollow;
Scorn, Scorn, Scorn.
(Love, Love, Love...)

7.
Strength, Strength, Strength.
if strength does
snap;
The end, The end, The end. (Love, Love, Love...)

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
. اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ، اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ،ﻓﺎﻝﻨﻬﺎﻴﺔ
(... اﻝﺤب، اﻝﺤب،)اﻝﺤب

 اﻝﺠﻨس، اﻝﺠﻨس،اﻝﺠﻨس
،اﻝرﺠل ﺒداﺨﻠك
ﻝو ذﻫب
ُ
. ﺘﺠف، ﺘﺠف،ﺴﺘﺠف

8.

(... اﻝﺤب، اﻝﺤب،)اﻝﺤب

Unite, Unite, Unite.
if your
man is gone;
Wilt, Wilt, Wilt.

(Love, Love, Love...)

 اﻝﻔﻠوت، اﻝﻔﻠوت،اﻝﻔﻠوت

9.
Flute, Flute, Flute.
if flute does
split;
Junk, Junk, Junk.

،ﻝو ﺘﺸﻘق اﻝﻔﻠوت
(Love, Love, Love...)

.ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺘﻤوت ﺘﻤوت
(... اﻝﺤب، اﻝﺤب،)اﻝﺤب
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காத கைத

ேமாகன பா

ெபற பாெர

ஏக ம ன மிய

ற கா

; ம றதிேலா

இ ப ெவறி
ய
இைண தனவா .
பி
நா பா க ெபைட
யிலஃ
ெதா ற லா
ம ைற பறைவ மைற ெத ேகா ேபாக மி
ஒ ைற
வா வ

5
ேசாக

யி
க

ேட

 ﻗﺼﺔ ﺤب اﻝﻜوﻴل-٣

தைல னி

. மர த ேக ேபா நி

''ேபேட! திரவியேம! ேபாி

ப பா

ஏ லக இ

திற

ப தீ ஏ

,

ைடயா !

ைடயா !

ைழ ன ெக தியெத ? ேபசா !'' என
ேக ேட
மாய

.

10

யில தா

மாய ெசா

மா

டவ ேப சினிேலா

ற மன தீ ற நி

''காதைல ேவ
ெயனி

கைரகி

சாதைல ேவ
எ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

தவி கி

ேற .

ேற , இ ைல

ﺘوﻗﻔت أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ وﺼﺎرت اﻷرض ﻫﺎﻤدة ﻓﻲ
ﺼﻤت ﺘﺎم
إﻨﻬﺎ دﻓﻌﺔ ﻤن اﻝﻤﺘﻌﺔ واﻷﻝم ﺘﻌﺎﻨﻘﺎ ﻓﻲ
.اﻨﺴﺠﺎم
ﻓﻨظرت ﺤوﻝﻲ ﻓرأﻴت ﻜل اﻝطﻴور ﻏﺎﺒت ﻋن

ேற ''

ற வா ,

''வான

ெள லா ைமய

பா கிறா .

15

ஞான தி
களி
ந
சிற
காதல நீ ெய
கிலா காரண தா
யாெத ேற .
ேவதைன
நா
கான
''மான

யி
ைல

اﻷﻨظﺎر

ற

மி

த

ர னிேல

கைதெசா ல லாயி
வ

த

ளா ,

நா
20

பா

:காம ,

. وﺘُرﻜت اﻝﻜوﻴل وﺤدﻫﺎ ﻫﻨﺎك،إﻝﻰ ﻤﻜﺎن ﻤﺎ
رأﺴﻬﺎ ﻤﺤﻨﻴﺔ وﺒدت ﻴﺎﺌﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﻤﺎ ُﻴرام

பாரதியா பாட க

உ

ைம

உைர தி ேவ

،ذﻫﺒت إﻝﻰ ﺸﺠرﺘﻬﺎ وﻗﻠت "أﻻ أﻴﻬﺎ اﻝﻜﻨز

ேம
ல தீ !
ெப ைம கிர கி பிைழெபா
ேக கி ேற
அறி

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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வ

த

!أﻨﺸدت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻜﺜﻴرة اﻝﺒرﻜﺎت

கி, அவனியிேல

!أﻀﺄت ﺸﻤوع اﻝﺒرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻌواﻝم اﻝﺴﺒﻊ

சிறியெதா
ளா
சிறிேய பிற தி
,
ேதவ க ைணயிேலா ெத வ சின தாேலா
25
யாவ ெமாழி
எளி ண
ேப
மா டவ ெந ச வழ ெக லா
ேத

தி ேட

ெப ேற ;

:

கான பறைவ கலகெல

ஓைசயி

கா

மர களிைட கா

ஆ

நீேராைச அ வி ெயா யினி

,

இைசகளி

ﺴﺄﻝت ﻓطﻔق اﻝطﺎﺌر اﻝﺴﺤري ﻴﺠﻴب

,

,

ﺒﻜﻼم ﺴﺤري ﻜﻤﺜل اﻝرﺠل اﻝﺨطﻴب

30
நீல ெப

கடெல ேநர ேம தானிைச

: وﻝﻲ ﻗﺎﻝت،واﺸﺘﻌل اﻝﻘﻠب ﻤﻨﻲ ﻨﺎ ًار

ஓல திைடேய உதி
இைசயினி
,
மா ட ெப க வளெமா காத னா
ஊ

க பா வதி

ஏ றநீ

பா

ஊறி

இைசயினி

ெந

ேத

வாாியி

35

னி

,

40

,

،"أرﻴد اﻝﺤب وﻜﺄن ﺠﺴﻤﻲ ﻴﺘﺼدع

,

ேகா ெறா யா
ெவன ெகா
ஒ யினி
க ண மி பா த
ைவமி த ப களி
ப ைண மடவா பழ பல பா
னி
வ டமி
ெப க வைள கர க
தாெமா
க
ெகா
யிைச தி ேமா
ட த
பா

!"ﻓﻤﺎ ذاك اﻷﻝم ﺒك؟ أﺨﺒرﻴﻨﻲ

."ﻓﺈن ﻝم أﺠد ﻓﺄﺸﺘﺎق ﻤن اﻝﻤوت أن أﺘﺠرع

!ً "ﻜﻴف ﻝﻤﺜﻠك أﻻ ﺘﺠد ﻝﻬﺎ ﺤﺒﻴﺒﺎ:ﻓﻘﻠت ﻝﻬﺎ
ِ
أﻨﺸدت أُﺴرت ﻝك طﻴور اﻝﺴﻤﺎء
ﻋﻨدﻤﺎ

பாரதியா பாட க
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ேவயி
ழேலா
ைண தலா மனித
வாயினி
ைகயா
வாசி
ப க வி
நா
னி
கா
னி
நாெள லா
ந ெறா
பா

னி

, ெந ைச பறிெகா

பாவிேய .
நா
ெமாழிய ந

க

வா

،أﺴ اًر
ً أﻝم ﺘﺤوزي ﺸﺄﻨﺎ،ﻋﻨدﻤﺎ رأﻴﻨﺎ اﻝﺤﻜﻤﺔ

ேத

"ﻋظﻴﻤﺎً؟

ைதகைள

45
பாவிமன தானி க ப றிநி ப
ெத

ைனேயா?

ெந ச ேத ைத க ெந ேநா
ம சேர, எ

ற

காதைல ேவ

மனநிக
கைரகி

ேநா கி

،وﻓﻲ ﺼوت ﻴﻨﺒض ﺒﺄﻝﻤﻬﺎ وﺤﻴﺎﻫﺎ

.

சி காணீேரா?
ேற ,

:ﺸرﻋت اﻝﻜوﻴل ﺘروي ﻝﻲ ﻗﺼﺘﻬﺎ

இ ைலெயனி ,
சாதைல ேவ
எ

ற ேவ.

சி

ன

தவி கி

ேற ''

50

யி தைன ெச பியவ

،"ﻴﺎ اﺒن اﻝﻜرام إﻨﻲ ﺒﻜل اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝك ُﻤﺨﺒرة

ேபா தினிேல,
எ ைன
தியேதா இ ப
ர கவர,
உ ள திைட
உயிாிைட
ஆ க த
பி ைள
யி னேதா ேப ச றி

،وﺴوف ﺘُﻨزل ﻤن ﻗدري ﻓﻲ ﻋﻴوﻨك
. ﻝﻜﻨﻲ ﻤﺎ ُﻋدت ﻤﻬﺘﻤﺔ،وﺴوف ﺘؤﻝﻤك

ேவற ேற ;
''காதேலா காத னி காத

கிைட திலேத

55
சாதேலா சாத '' என சா
ப லவிெய
உ ளமா

ெமா

ைணதனி , உ ள

வி ள ஒ

பதா

பி

 طﻴرة ﻋﻠﻰ اﻷرض،ﻓﻌﻨدي ﺠواﻨب ﻗﺼور

ட தைன

ேவெறா ஒ யி ைல.

சி த மய கி திைக ெபா நா
அ த ண ேதபறைவ ய தைன
தா தி

،رﻓﻘﺎً ﺒﺤﺎﻝﻲ ﻓﺄﻨﺎ ﻓﺘﺎة وﺒﺎﻝﺼﺒر ﺘﺤﻠﻰ

60

நி

றிட

,

،ﻤوﻝودة
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ேசாைல கிைளயிெலலா ேதா
ெயா

ﻗﺼﻴرة اﻝﻘﺎﻤﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺠم وﻓﻲ

றி

தனவா ,

நீல

யி

ெந

'காத

வழிதா

கர

யி

தா

கிஃ ைர

ர டாெம

,

பா ;

;

65

அ லலற

!ﺒﻠﻴﺔ

ேமா டளவளா

நா

வி ப தி
இைட
அ ெபா நீாி ேக அ தநா
வ த ள

ேவ

ெப மி

ெச கி

.أﻨﻨﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم أي أﺤد ﺒﺄي ﻝﻐﺔ

ட ேவ;
காநாளி

, மறவாதீ , ேம

சி ைத பறிெகா

ல தீ !

றீ வாாீேர ,

70
, நா காநா .
கமாக

اﻝطﻴور اﻝﻤﻨﺸدة وﻓﻲ اﻷﻝﺤﺎن وﻓﻲ ﺘﺼرﻴف

,

ெச

வ

,எ

ெச

வ

'' என ேதறா ெப

ெகா

ﻨظرت ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎدات ﻗﻠوب اﻝﺒﺸر وﻓﻲ
أﺼوات

ஆவி தாிேய , அறி தி
பாவிய த நா
நா ப
கழி ேப

.اﻝﺤﺼﺎﻓﺔ
إﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻫوﻨﺎً ﻤﺎ ﻨﻌﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﻤن اﻝرب أو

ேசாதி தி விழி !
ப கட னிேல
ந
தி ெகா டேதா நாவா ேபா
வ தி

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

சி

சி ைத ெகா ேபாகி

யி

3. The Kuyil’s Story of Love
Her song stopped, and
the whole earth seemed cast
in a single silence.
A rush of joy
and a pain
were tied up

اﻝرﻴﺎح

யர

றி மைற த கா
75

றீ ,
.

وﻓﻲ اﻝﺸﺠر وﺨرﻴر ﻤﻴﺎﻩ اﻷﻨﻬﺎر واﻝﺸﻼﻻت
وﻓﻲ ﻨﻐم أﻏﺎﻨﻲ اﻝﺒﺤر اﻝﻌظﻴﻤﺔ ذات
اﻷﻤواج اﻝداﺌﻤﺎت
وﻓﻲ ﻤﺤﻴط اﻝﻌﺴل اﻝذي ﺘﺨرج ﻤﻨﻪ أﻏﺎﻨﻲ

பாரதியா பாட க

together.
And when I looked
around I saw that all the birds
had disappeared, off somewhere.
There was only that
kuyil left. Her head
was bowed and she
looked miserable; she looked
wilted.
I went to her tree,
and I spoke;
Oh my dear
“ my treasure,”
said I,
“You have sung the song
of the Great Bliss!
You light the Fires of Bliss
in all seven worlds!
This pain that has come to youWhat is it? Tell me!”
I asked.
And that magic bird spoke
a magic word in
the speech of men,
and my heart
caught fire.
She answered me:
“I want love, and I am
falling to pieces. If there is
none, I want death,
and I crave it.”
I asked her,
“How can it be
that you have no lover!
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اﻝﺤب ﻓﺎﺌﻀﺎت
أﻏﺎﻨﻲ ﺘُذﻴب اﻝﺨﻼﻴﺎ اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘﻴﺎت
،اﻝﺒﺸرﻴﺎت
ﻓﻲ ﻤوﺴﻴﻘﻰ رواﻓﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻓﻲ رن ﺨﻠﺨﺎل
اﻝﺴﻴدات
 وﻜذﻝك ﻓﻲ اﻷﻏﺎﻨﻲ،ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺸﺘرﻴن اﻷرز
اﻝﺒﻬﻴﺎت
ﻝﻠطواﺤﻴن اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻝﻤﺴﺤوق اﻝﻜﻠس
،ﻤﻨﺘِﺠﺎت
ﻓﻲ ﻜل أﻏﺎﻨﻲ ﻓﺘﻴﺎت اﻝﻤزارع واﻷﻏﺎﻨﻲ
اﻝراﺌﻘﺎت
اﻝﺘﻲ ﺘﻐﻨﻴﻬﺎ اﻝﺒﻨﺎت وﻫن ﻴﺼﻔﻘن وﻴؤدﻴن
اﻝرﻗﺼﺎت

பாரதியா பாட க

when your singing bewitches
all the birds
of the sky; when
in wisdom, you
are so Magnificent?”
And in a voice full
of pain, and bashful,
the forest kuyil
came to tell her story:
“O high-born one,
I will tell you the whole
truth. It will degrade me
in your eyes, and it will
hurt, but I don’t care.
I beg you to pity me,
a girl, and
to be patient
with my shortcomings
I know I was born
a bird on this earth,
and that I am short
in intelligence and size;
yet somehow by God’s grace
-or through His anger”
I am able to understand
anyone’s language.
I have looked into all
the habits of the human
heart. And
in the sounds of birds singing,
in the music
the wind plays
in trees,
in the sound
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وﻓﻲ رن اﻝﺨﻠﺨﺎل وأﺤﻠﻰ أﻏﺎﻨﻲ اﻵدﻤﻴﻴن
واﻵدﻤﻴﺎت
ﺒﻴن اﻷﻤم وﻓﻲ اﻝﻐﺎﺒﺎت ﺒﺄﻓواﻫﻬم وأﻴﺎدﻴﻬم
واﻝﻨﺎﻴﺎت
واﻝﻔﻴﻨﺎ ]أداة ﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ[ وﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﺒﺸر
.ﻤن آﻻت
 ﻴﺎل ﺤﺎﻝﻲ وآﻩ! أﺤﺎول ﻨطق،ﻓﻘدت ﻗﻠﺒﻲ
،ﻜﻠﻤﺎت
ﺘﺠﻌﻠﻨﻲ أرﺘﺠف ﻝﻜن ﻋﻘﻠﻲ اﻝﻤذﻨب ﻓﺠﺄة ﻝﻪ
.وﻗﻔﺎت

!ﺘطﻴل اﻝﺘﺤدﻴق ﻜﺄﻨك ﺘرﻤﻴﻨﻲ ﺒﺴﻬﺎم

பாரதியா பாட க

of river water, and
in the waterfall,
in the music
the great sea sings
with its forever waves,
in the honey-ocean
that pours out in love songs
songs that
melt flesh burgeoning
in human girls,
in the music
of the water-lifter,
in the janglings of anklets
when women
pound rice,
in the delicious songs
of lime-powder pounders,
in all the songs
the farm girls sing,
in the sweet songs
girls sing while they dance
and clap, and bangles jingle,
and in song well performed
by men
in nations and jungles
with their mouths and hands
on flutes, veenas,
and all human instruments,
I lost
my heart.
Poor me.
And Oh! I try
to speak words
which make me tremble but my sinful mind snaps.
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 أﻴﻬﺎ اﻝرﺠل! أﻤﺎ ﺘرى،آﻩ
ﻤﺎ ﻴﺤدث ﺒﻘﻠﺒﻲ ﻤن ﺠوى؟
.إﻨﻨﻲ أﺘﺒدد أرﻴد اﻝﻬوى
" ﻓﺈﻨﻲ ﻝﻠﻤوت ظﻤﺄى،ﻓﺈن ﻝم أﺠد
ﺘوﻗﻔَت ﻓﺎﻨﺴدﻝت ﻋﻠﻰ اﻝروح واﻝﻘﻠب
،ﺤﻤﻴﺔ ﺤﻠوة ﻝم أﺸﻬد ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل
ﻝم ﻴﻌد ﻫﻨﺎك ﺸﻴﺌﺎً أﺠد
ﻏﻴر ﻻزﻤﺔ واﺤدة ﻤن اﻝطﺎﺌر اﻝطﻔل
"! اﻝﻤوت، آﻩ،اﻝﺤب! آﻩ! ٕواﻻ ﻓﺎﻝﻤوت
،أﻨﻔﺎﺴﻬﺎ ﻋزﻓت ﻋﻠﻰ أوﺘﺎر اﻝﻘﻠب
وﻝم ﻴﻜن ﺒﺠوار ﺼوﺘﻬﺎ ﻓﻲ أذﻨﻲ ﺼوت
.وﻗﻔت ﻫﻨﺎك ﻤﻨﺒﻬ اًر ﻏﺎرﻗﺎً ﻓﻲ اﻝﻌﻘل
واﻨﺘﺸرت اﻝطﻴور ﺜﺎﻨﻴﺔ وﺴﻘﺴﻘت ﻋﻠﻰ
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You pierce me
with your long stare.
Oh, man! Don’t you see
what is happenning
in my heart?
I am dissolving;
I want love.
If none, I thirst;
I want death.”
She stopped, and a new,
sweet fever covered
my heart and soul.
There no longer existed
anything
but that one refrain
of the child-bird:
“Love! Oh, if there be
no love, then
death! oh, death!”
That air of hers
played on the lute
of my heart, and
there was no other
sound.
As I stood there,
dazzled and got stunned
in my mind,
All birds appeared
again, on all the branches,
and chirped.
The little blue kuyil
heaved a sigh
and said,
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اﻷﻏﺼﺎن
،وﺘﻨﻬد اﻝﻜوﻴل اﻷزرق اﻝﺼﻐﻴر ﺜم ﻗﺎل
"ﻴﻘوﻝون إن طرﻴق اﻝﺤب ﻤﻔروش ﺒﺎﻝﻌﻘد
واﻝﺼﻌﺎب
 أﻨت ﻴﺎ ﻤن ﻝك ﻋﻴﻨﺎن ﻜرﻴﻤﺘﺎن،وﻝﻜن آﻩ
ﻻﻤﻌﺘﺎن
أﺘﻴت ﻜﻤﺜل ﻗﺎرب اﻷﻤل وﺴط ﻤﺤﻴط
!اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة
وﻝﻜن ﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ
،ﻤﻌك اﻵن
ﻴﺎ ﻤن ﺸﻌرت ﺒﺄﺴﺎي؛ ﺘﻘﺎﺒﻠﻨﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻵن

ﺒﻌد أرﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﺘﻌﺎل
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“They say the way of love
is all knots and stumps.
But oh, you! You with
your bright, holy eyes!
You have come
as a boat with a promise
in an ocean of suffering!
But now, again;
even in this
joy I have
with you now, with you
who have felt my sadness,
we have hit a knot.
Four days from now,
come back here,
please, Oh! please
come in your love!
Don’t forget!
Oh! high-born my heart
with you. If you don’t
come, I will lose
my soul. Remember;
the fourth day. Oh! these four
days will be like ten aeons!
Go, and come then; you
are leaving with my heart!
Come back then.”
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!رﺠﺎء ﺒﺎﻝﺤب ﺘﻌﺎل
ً
!وﻻ ﺘﻨﺴﻰ ﻴﺎ اﺒن اﻝﻜرام

ﻓﻘﻠﺒﻲ ﻤﻌك ﻓﺈن ﻝم ﺘﺄﺘﻲ
ﻓﺴوف أﻓﻘد روﺤﻲ
ﺘذﻜر اﻝﻴوم اﻝراﺒﻊ
وﻫذﻩ اﻷﻴﺎم ﻋﻠﻲ ﺴﺘﻤﻀﻲ
!ﻜﻤﺜل ﻗرون طوال
!اذﻫب ﺜم ﺘﻌﺎل ﻴﺎ ﻗﻠﺒﻲ
"ﺒﻌد ذﻝك ﺘﻌﺎل

As she spoke, her pain
was unbearable; then
she disappeared.

وﻫﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺘﺤدث
ﺤﺘﻤل
َ ﻜﺎن أﻝﻤﻬﺎ ﻻ ُﻴ
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ﺜم ﺒﻌد ذﻝك اﺨﺘﻔت

4. காதேலா காத !
க

டெதா

எ
ெகா
க

றறிேய ,

த
ெச ேய , இ ப ேப
டவ ேபா
க
களிேயறி காமனா

அ
ெகா
ஒ

கா சி கன நன ெவ

اﻝﻤﺘﻴم
-٤
ّ

னிக அக ேத அமி தி க,
யி
வ ேகா பல ேகா யா

ேற யா வா

5
உலகெமலா ேதா ற ற

ெச ேற மைனேபா
நாெளா
ேபாவத
பாடைன

சி த தனதி
நா ப ட

ًأﺤﻠﻤﺎً ﻜﺎن ﻤﺎ رأﻴت أم ﻋﻠﻤﺎ

றி,

தாள ப ேமா? தறிப ேமா? யா ப வா ?
நாெளா

ேபாயின ; நா

நீள சிைல ெகா
மாய
யி
சாையேபா
மி சி நி

10
நி

றெதா

ம

,

ًﻜﺄﻨﻲ رﺠل ﺘﻠﺒﺴﻪ ﻋﺸرون ﺠﻨﻴﺎ

மத

மத மாமாய தீ பா
,
திரமா சால ேபா ைவய மா

ேறா . ஆ

(வ சைன நா
வி ைதயா ,

ெமன யி

 ﻋدت ﻝﻠﺒﻴت ﻻ أﻓﻜر،ﻻ أﺒﺎﻝﻲ

ம நா

றவி ைல) ம

வி

த ட

,

மதனா

15

திமன சி த
லெனா றறியாம ,
வி ைதெச
திர தி ேம ெமா
ெபா ைம ெயன
கா ர
ெகா
க க நா
ேசாைலயிேல
நீ தைன காண வ ேத , நீ

ட வழியினிேல

நி றெபா
க ட நிைனவி ைல.
ேசாைலயிைட ெச
நா பா ைகயிேல,
20

ﺘﺘوﻫﺞ ﻋﻴﻨﺎي ووﺠﻬﻲ واﻨدﻓﻌت
.ﺴﻬﺎم ﻜﺎﻤﺎ ]إﻝﻪ اﻝﺤب[ وﻓﻲ اﻝروح ﻏﺎﺼت
ﺒدا اﻝﻌﺎﻝم ﻤراﻴﺎ ﺘﻌﻜس اﻝطﺎﺌر ﻋﻠﻰ اﻝﻐﺼن
،وﻤﻊ ﻤﻀﻲ اﻝﻴوم؛ ﻫل ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻨﻐم
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ெச ஞாயி ெறா கதிரா
ப ைசமர ெம லா பளபெளன எ
இ ைச ண தனேபா ஈ
பறைவெய லா
ேவெற ேகா ேபாயி
ப ெவ ைம
ெகா
காத
மீறெலைன தா
ாி த வி ைத சி

ள தி

யிைல

25
காணநா ேவ
ேகாணெமலா

கைரகட த ேவ ைக ட
றிமர ெகா ைபெயலா

ேநா கி வ ேத .

4. Lovesick

I don’t know if

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
 ﻫل ُﻨﺴﺠت ﻤﻌﺎً؟،ﻝﻜل اﻝﻤواﻗف اﻝﺘﻲ رأﻴت

،ﻤن ﺸﻬد ذﻝك؟ وﻤر اﻝﻴوم ووﻗف أﻨﺎ واﻝروح
ﻋﻨد ﺘﻤﺜﺎل ﻜﺎﻤﺎ اﻷزرق واﻝﻜوﻴل اﻷزرق
،وﺴﺤرﻫﺎ وﺒﻬﺎﻫﺎ وأﻴﻀﺎً َ◌ ﻏﻨﺎﻫﺎ اﻝﻤﻨﻤق
.ﻴطﻴر ﺒﻨﺎ ﻤﺜل ظل وﻋﺼﺎ ﺴﺤر ﺒﻨﺎ ﺤﻠّق

it was a dream,
what I have seen,
or if it was true.
I don’t even care.
I walked home,
not thinking; I was like
a man possessed
by twenty devils;

،وﻋﻨدﻤﺎ رأﻴت ﻀوء اﻝﺼﺒﺢ ﻗد اﻨﻔﻠق

my eyes and face
were flushed,
and the points
of Cupid’s arrows
(i.e. ‘Kaman’ the love god )
sunk in my soul.

،ﻫرﻋت دون ﺸﻌوري واﻝﺘﻤﻴﻴز واﻝﻤﻨطق

பாரதியா பாட க
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﻴﺤﻤﻠﻨﻲ ﺴﺤر ﻜﺎﻤﺎ ﻤﺜل دﻤﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺴﺎق

to be millions and
millions of forms
of that bird

،وﺴﺎق

on that branch.
As that day passed,
was there a rhythm

ﻫرﻋت إﻝﻰ اﻝﺒﺴﺘﺎن ﻷﺘﻤﻠﻰ ﺒرؤﻴﺔ ذﻝك

to all the situations
I was in? Were they
woven together? who

،اﻷزرق

experienced them?
That day passed.

ﻝﻜﻨﻲ وﻗﻔت وﻤﺎ ﻤن ﺸﻲء ﻤر ﺒﻲ ﺒطول

I and my soul, we
stood, with the blue
statue. Kaman and the magic

.اﻝطرق

blue kuyil with her
great, magic, sweet song,
escaped us;
like a shadow,
like a magician’s trick,
the whole world
escaped us.
As soon as dawn broke

اﻷﺸﺠﺎر ﻓﻲ أﺸﻌﺔ اﻝﺸﻤس اﻝﺤﻤراء
وﺼﻠت و
ُ

the next morning,
I hurried out
without my senses,
without my judgement,
descernment, mind -

،ﺘﺒرق

பாரதியா பாட க
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
وذﻫﺒت اﻝطﻴر ﺜﻤﺔ ﻤﻜﺎن ﻜﺄﻨﻬم ﻋﻠﻤوا ﺒﻘﻠﺒﻲ

like a marionette
on two legs:
I hurried

،اﻝﻤﺘﺸوق

to the grove
to see the blue one.
I saw, but understood

ﺴواﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤراﻜب اﻝﺤب ﻜﺎﻨت
ّ أﺘﻴت ﺒرﻏﺒﺔ

nothing of the objects
along the way.
When I got to the grove,

،ﺘﻨطﻠق

all the green trees gleamed
in the red sun’s clear rays.

ﺤﺘﻰ أﺠد اﻝﻜوﻴل اﻝﺼﻐﻴر ﻤن ﻤر ﺒﻲ وﻜﻨت

And all the birds
had gone off somewhere
else, as though they knew

.ﺒﻪ أﺤدق

the desire in my heart.
I came with harsh desire,
overloaded with love,
to find the little kuyil
who had worked on me;

وﺠدﺘﻨﻲ أﻨظر ﻓﻲ ﻜل اﻝزواﻴﺎ وﻓروع ﺠﻤﻴﻊ

and I looked,
I looked in all the nooks
and all the branches
of all the trees.

ذوات اﻝورق

பாரதியா பாட க
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ர

ம ைறநா

க

ட மர ேத

யி

பா

ைல,
வ ைகயிேல -

வ சைனேய! ெப
ெபா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ைமேய! ம

மதனா

 اﻝﻜوﻴل واﻝﻘرد-٥

ேதேவ!

ெந சகேம! ெதா விதியி நீதிேய! பா லேக!
க ணாேல நா க ட கா சிதைன
எ

ைர ேப

ெப

ணா

!

5

அறிவிழ

ேக மிேனா!
காதைல ேபா
ேக

ﻝم أﺠد أي ﻜوﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺠر

பி தெரலா

ﺤﻴث أﻤﻌﻨت ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻨظر

கவிஞெரலா

மிேனா!

மாதெரலா

ேக

மிேனா! வ விதிேய ேகளா

நீ!
மாய
யிேலா மர கிைளயி
றி
பா
விழி நீ பைத
சிறிய ட

:!ﺜم

ேத

10
வி மி பாி
ெசா
ெகா ட வா

ெவ

ய

அ மேவா! ம றா ேகா ஆ
த
டேன
ஏேதேதா

றி இர

ெசா

رب
ْ ُوﺼﻌﻘت ﺒﻌد اﻝﻘ
ُ ﺠﻌﻠت أﻗﺘرب

ர

நிைலக

ேட

.

தீேத ? ந ேற ? ெச ைக ெதளிேவ ?
அ த கணேம அைத
ர கிைன
15
சி த க தி உைடவாளி ைகேச
ெகா
வி
ேன யி ைர
வா ைதகைள

ேத ,

!ﻜذب
ْ اﻝﻤرأة اﻝﻜﺎذﺒﺔ! ﻜﺎﻤﺎ إﻝﻪ ﻗد
!ﻠت
ْ آﻩ ﻴﺎ ﻗﻠﺒﻲ! ﻴﺎ ﻋداﻝﺔ ﻗواﻨﻴن َﺨ
.ﻠت
ْ آﻩ ﻴﺎ أرض ﻤن اﻝﺨﻴر ﻗد َﺨ

பாரதியா பாட க
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ச ேற ேக பத ெக

ெந ச

வி
பிட
,
ஆ கவ றி க ணி அக படா வாறா ேக
ஓ
மர தி பா ஒளி
நி
ேக ைகயிேல,
ேபைட

20

யி தைன ேபசிய : - ''வானரேர!

ஈடறியா ேம ைமயழ ேக
ெப ைமதா
எ பிற
ெகா
நி னழைக
த
ம

டா

ணிநி

ஊ வ

, ஏ தேல!

،َﻤن ﺤﻜﻤﺘﻬم ﺒﻔﻌل اﻤرأة ﻗد ﺘﻌﻔﻨت

،وﻴﺎ ﻜل اﻝﻨﺴﺎء أﺼﻐوا إﻝﻲ ﺒﺎﻝﺴﻤﻊ

றா த ைம; எனிெலா கா

:اﻝﻘدر

த ,
வ

ٍ
،ﺨوت
ﻋﻘول
اﺴﻤﻌوا ﻝﻲ ﻴﺎ ذوي
ْ

 أﻋﻴروﻨﻲ اﻝﺴﻤﻊ،ﻴﺎ ﻤن ﻴﻤدﺤون اﻝﺤب

25

ேகாயி , அர ,

أت
ْ ﻜﻴف ﻝﻲ أن أﻜﺘب ﻤﺎ ﻋﻴﻨﻲ ر

،اﺴﻤﻌوا ﻴﺎ ﻤن أﻴدﻴﻬم ﻝﻠﺸﻌر ﺴطرت

ேமா? ைமய த
தரமாேமா?
ணி யி ெக லா தைலவெரன

மானிடேர,
எ

தவேர!

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ேபா ற சில

வாயி ேல, அ த மனித உய ெவனலா .
ேமனி யழகினி
வா ைதயி
னி யி

, வி
ெகா

ைர
ேந

தி த

னி

ேம,

30
வானர த
ஆன வைர
ப
மயி

சாதி

மா த நிக ராவாேரா?

அவ
ய
பா தா
ட படாத தம டைல

எ
ைடயா
எதி ம
வ தா
மீைசைய
தா ைய
வி ைதெச
வானர த

ذﻝك اﻝطﺎﺌر اﻝﻤﺨﺎدع ﻜﺎن ﻴﺠﻠس

35

,
,

ﻋﻠﻰ ﻓرع اﻝﺸﺠرة ﻝﻠدﻤﻊ ﻴﺴﻜب
ﻓﻴض ﻋﻴوﻨﻪ ﺒﺎﻝدﻤﻊ ﻝﺠﺴﻤﻪ ﺘﻐﻤر
ٍ ﻨطق ْﻓوﻫﺎ ﺒﻜﻼم
ﺤﺎر ﻤﺘﺄﻝم
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 ﻻ! رأﻴﺘﻬﺎ ﻫﻨﺎك ﺘﺘﻜﻠم،آﻩ

க திைன ேபால லா க ய றி
தி
அழகி ைம ேந வத ேக
தி

தி தா

, ேகா ர தி

ஏற ெதாியாம ஏணி ைவ
ெச
ேவெற ைத ெச தா
ேவக ற
பா வதிேல

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

றா

,

،ﺒﺸﻲء ﻤﺎ – ﻝﻘرد – وﻫو ذﻜر
 ﺜم ﺒﻜت،ﻋﻠﻰ ﻓرع آﺨر

40

வானர ேபா லாவேரா? வா
ேபாவெத ேக?
ஈன
க ைச இத
நிகராேமா?
பாைகயிேல வா
க பா த
க ைதேபா ;
ேவக ற தா ைகயி
ெத வ

ெகா

ﻤﺎ ﻫو اﻝﺸر؟

சி எ வத ேக

த தி வாைல ேபாலாேமா?
45

ைசவ

த ேபாசன

மீ ளேதா?
வானர த

اﻷﻤر؟
ْ ﻤﺎ ﻫو

சா ாிய பா ைவக

வானர ேபா சாதிெயா

ம

ﻤﺎ ﻫو اﻝﺨﻴر؟

லகி

ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻠﺤظﺔ أردت اﻝﻘﺘل

ேள மணிேபா

உைமயைட ேத ,
பி ைச பறைவ பிற பிேல ேதா றி
நி சயமா
ாி த ேநம தவ களினா

,

50
ேதவாீ காத ெப
த மிட ேத
ஆவ னா பா கி
ேக ட

சீ

தி ெகா

ேட

;

ேற . ஆாியேர

!''

(வானர ேப சினிேல ைம

யி

ேபசியைத

،ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻫﻲ وﻗﺘل ذﻝك اﻝﻘرد
،أﻤﺴﻜت ﻴدي ﻤن ﺠﻨﺒﻲ اﻝﺨﻨﺠر
ﻗﺼﺔ اﻝﺤب اﻝﺘﻲ روﺘﻬﺎ اﻝﻜوﻴل ﻝﻠﻘرد
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யானறி
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ெகா

வி ேட

, யாேதா ஒ

திற தா )
காத , காத காத ;
காத ேபாயி காத ேபாயி
பா

.ﻗﺒل أن ﺒﻬﻤﺎ أﺒطش

)
ைவ

ர

55
ஆைச த
கா
தானறி
பா

பி அ

،ﺨﻠف ﺸﺠرة ﻜﺒﻴرة ﺼﻌدت ووﻗﻔت

ற பா யேத: -

வில கறி

, ைக

.ﻻ ﺘدرﻜﻨﻲ ﻋﻴوﻨﻬﻤﺎ وﻝﻠﻜﻼم ﺴﻤﻌت

ழ ைத

,
ைவயதைன பா பறி

،"آﻩ أﻴﻬﺎ اﻝﺴﻴد اﻝﻘرد! إن ﻝك ﺠﺴد

எ
ைர பா .
வ ற
ர
மதிமய கி க ளினிேல
ெவறிேபா
ெவறிெகா
டா ஙேன
தாவி

தாள க

க ைண சிமி
ம ைண பிறா
வாாியிைற ப

வ

யிேல! அ

!ت
ْ  ﻜﻠﻬﺎ ﻜﻴﻔﻤﺎ ُوِﻝ َد، إﻨك ﺴﻴد اﻹﻨﺎث،آﻩ

ேபா வ

த , ஆஹா ஹா'' எ

''ஆைச

!ﺠﻤﻴل ﻻ أﻋرف أﺒداً ﻤﺜﻠﻪ ﺠﺴد

60

தி ப

''ஆவி

, காலா
ெய

ப

,
ைகயா

ெபா ேள! ெத வதேம!
65

ேபச
காத

யா ெப
காத ெகா
ைல யானா கண திேல

சாதெல றா ;
காத னா சா
ைவ தா ,

ﻝﻜن ﻗﻠﺒﻲ ﻝﻴدي أوﻗف
أرادﻨﻲ ﻝﻜﻼﻤﻬﺎ أﺴﻤﻊ

சாத , சாத , சாத .
த யன ( யி
நீச
யி
ெந
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கதியினிேல த

ت؟
ْ ُﻫل ﻝﻨور ﺠﻤﺎﻝك أﺒداً أن ﻴﺨﻔ
.ﺼدرت
وأواﻤر وﺠودك ﻝﻜل اﻝﻤﺸﺎﻋر
ْ
،ﻴﻔﺘﺨر اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺄﻨﻪ ﺘﺎج اﻝﺤﻴﺎة ﺒﺎﻷرض

வி ேட ,

،ﻝﻬذا ﺘراﻩ ﻴﺸﻴد اﻝﻤدن وﻴدﻴر اﻝﻤﻌﺎﺒد
ைன
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எ ெபா

நி
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ைன இனி பிாிவ

தா
கிேல ,
இ ேபாேத நி ைன

த மி

களி

70

எ

ேவ ''
பல ேப வ

ெசயேவ,
ெகா
விட எ
சிேன

எ

!واﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﻤﺎ ﻫو ﻨﺤو ذﻝك
،ﻝﻜن ﻫل ﻹﻨﺴﺎن ﻤﻊ ﻗرد أن ﻴﺘﻘﺎﺒل

யிைர

ணி

ர கி
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ﺒﺠﻤﺎل ﻤﺎدي أو ﻝﻔظﻲ أو وﻫو راﺒض؟

ேம

،ﻝﺤﻴن ذﻝك؛ ﺤﺘﻰ ﻝو ﺘزﻴﺎ ﺒﻜل اﻝﻤﻼﺒس

ைகவாைள யா ேக! கனேவா? நன ெகாேலா?
ெத வ வ ேயா? சி
த பி

க

ளி

ர ெக

வா

தாவி ெயாளி திட

,

75

،ﻫذب ذﻗﻨﻪ وﺸﺎرﺒﻪ ﻝﻜﻲ
ّ ﺤﺘﻰ ﻝو

ஒ பிலா மாய ெதா
யி
தா மைறய,
ேசாைல பறைவ ெதாைகெதாைகயா
தாெமா
க,
ேமைல ெசயலறியா ெவ ளறிவி ேபைதேய
த

த மாறி சா பைன

ேத

பிசாச

காணவி ைல.

யிைலெய
80

5. The Kuyil and the Monkey
There was no kuyil
in the tree
where I had seen her
the day before.
Then :
I came closer,
and I saw...
I shook:
Liar! Woman!
Kama, you lying

، أﻨﻰ ﻝﻪ ﺒﻔروك اﻝﺤرﻴري،ﻝﻴﺴﺘر ﺠﺴدﻩ

ேம,

،ﻴﺤﺎﻜﻲ وﺠﻪ ﻗرد ﺒﺎﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻴﻜﺘﺴﻲ
ِ
ورﻗص
ﺤﺘﻰ ﻝو اﺠﺘﻤﻌوا ﻓﻲ ﺸرب
ِ وﻴﺤﺎوﻝون اﻝوﺼول ﻝرﻗﺼك و
،اﻝﻘﻔز
ِ
(ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﺒد
ﺤﺘﻰ ﻝو ﺼﻌد اﻝﺴﻼﻝم )أﻨﻰ ﻝﻪ
ِ ﻤﻬﻤﺎ ﺤﺎول وأﺴرع ﻓﻬل ﻴﻜون ﻤﺜل
اﻝﻘرد؟
ِ ﺤﺘﻰ ﻝو اﺴﺘﻨﻔذ اﻝﻤﺤﺎوﻻت ﻓﻲ ﺠﻬد
وﻜد؟

பாரதியா பாட க

God! Oh, heart!
Oh, justice of the ancient
laws! Oh! empty
earth.
How can I write
what I saw
with my own eyes?
Listen to me,
all you idiots,
whose judgement
has rotted
because of a
woman Listen to me,
all you
poets,
who praise
love Listen to me,
all you women and you listen
to me,
Fate:
That cheating bird
was sitting on one
branch of a
tree, sobbing,
the tears just
flowing out
of her eyes,
and her little body
shook with
the sobs.
Her mouth spoke hot,
suffering words:
Oh! no! I saw her
there, She was saying
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وأﻨﻰ ﻝﻪ ﺒذﻴل؟ ﻫل ﻤطوي ﻓﻲ ﻝﺒﺎﺴﻪ إزار
ِ
اﻷﺴد؟
 وﻝﻜن ﻫل ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﻬواء،ﻋﻤﺎﺌم ﻝﻬﺎ ذﺒﻴﺒﺎت
ﺘرﺘﻘﻲ؟
 ﺒﻤﺜل اﻝذﻴل اﻝﻤﻘدس اﻝذي ﻝك،ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘﻔز
اﻝرب ﻴﺤﺒﻲ؟
ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻷرض ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﺴﻼﻝﺔ ﻜﺴﻼﻝﺔ
ِ
،اﻝﻘرد
ِ
.اﻝﻌﺸب
ﺒﻨظرﺘﻪ اﻝﻤﻘدﺴﺔ وأﻜﻠﻪ ﻝﺼﺎﻓﻲ
ِ
،اﻝذﻫب
وﻗد ﻗﺎﺒﻠﺘك أﻻ ﻴﺎ ﻗرد
.ﺤﺘﻰ ﻤﻨذ وﻝدت ﻜطﺎﺌر ﻤن اﻝﻔﺎﻗﺔ ﻴﺸﻜﻲ
،ﻻ ﺒد وأن ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻜﻔّﺎراﺘﻲ

பாரதியா பாட க

something
to another male
- a monkey! on another branch.
And she wept.
What is evil?
What is good?
What is clear action?
In that instant
I wanted to kill
both her and that monkey;
and my hand
reached the dagger
at my side.
But my heart stayed
my hand;
it wanted me to hear
what words that bird spoke,
before I killed them.
So I stepped behind
a great tree,
Where I couldn’t be caught
by their eyes,
yet where I could hear.
And the little kuyil said:
“Oh! sir monkey!
Oh! your body is so
beautiful that I know
nothing to compare it to!
Oh, you are master of the
feminine, whatever species
we are born into!
Could your beauty
ever be frustrated?
Your presence commands
passions.
Man boasts himself
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،ﻜﻨت أﺘﺎﺒﻊ ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺎﺒق ﺤﻴﺎﺘﻲ
.أﻨﻲ ﺘﺸرﻓت ﺒﻤﺎ ﻝﻲ ﻤن ﺤب أﻨت ﺘُﻬدي
ِ  ﻴﺎ ذا،ﻏﻨﻴت ﻤن رﻏﺒﺔ ﻷﺠﻠك
."اﻝﻜرم
،ﻻ ﺒد وأﻨﻲ ﻋﻨدي ﻗوة ﺨﺎﺼﺔ ﺒداﺨﻠﻲ
أن ﻓﻬﻤت ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺒﻪ اﻝﻜوﻴل اﻝﺴﺤرﻴﺔ
،ﺘﺤﻜﻲ
 وﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﺸدوا ﺒﻪ ﻤن ﻨﻐم،ﺒﻠﻐﺔ اﻝﻘرد
،ﺜوري
: رﻏﺒﺔ وﻋﺒق ﻴﻐﻠﻲ،طﻌم اﻝﻠﻬب ﻓﻲ ﺼوﺘﻬﺎ

أﻏﻨﻴﺔ اﻝﻜوﻴل
، اﻝﺤب، اﻝﺤب،اﻝﺤب

பாரதியா பாட க

head of all earthly life,
and so be it in certain ways,
town planning, temple administration,
domestic government and such like!
but will man meet monkey
in physical beauty,
in the spoken word, or
in crouching?
Until he does,
even though he wear
eight kinds of clothing
to cover his body - that
body without your
silky fur even though he trim
his beard and moustache
to imitate the lusty face
of the monkey;
even though he gather together,
and drink, and dance,
and try to approach your
dancing and leaping;
even though, he climb
ladders (he can’t
climb temples);
whatever he may try
in fast jumping will be ever
be like the monkey?
no matter how hard he tries?
And where will he go
for a tail? Will the tucked - in fold
of his wretched dhoti do?
Some turbans have tails;
but will they lift him up
and set him flying
when he jumps, the way
the sacred tail God gave you
does?
In this world of earth
there is but one lineage
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،ﻝو أن اﻝﺤب ﺘﻐﻴب
، اﻝﻤوت، اﻝﻤوت،ﻓﺎﻝﻤوت
 اﻝﺦ،اﻝﺦ

،ﻴﻘوﻝون إن اﻝﺤﻴواﻨﺎت اﻝﺒرﻴﺔ
،واﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻝﻤﻬد ﻤطوﻴﺔ
،ﺒل واﻷﻓﺎﻋﻲ ﻋﺎﺸوا ﻝﺤظﺔ ﺴﺤرﻴﺔ
.ﻤن ﺤﻼوة ﺘﻠﻜم اﻷﻏﻨﻴﺔ
،وذﻝك اﻝﻘرد اﻝﺠﺎف ذو اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺴﻨﺔ
.ﺼﺎر ﻜﻤﺠﻨون وﺴﻜران ﺒﺸرب اﻝﺨﻤرة
:أﺨذ ﻴﻘﻔز وﻴﺘﺨطﻰ وﻴﻨﺸد اﻹﻴﻘﺎع وﺼﺎح

பாரதியா பாட க

like that of the monkey,
with his holy look
and pure vegetarian diet.
And I met you, you
jewel of a monkey,
even though I came to birth
as a beggar bird.
It must be through penances
I pursued in past lives
that I have the honour
of your love.
I sing out of desire
for you. O Noble One!
Listen! and accept me.”
I must have had some special
power, as I understood
what that magic kuyil
said in the language of the monkey.
And that revolting bird sang,
a taste of fire in her voice,
seething with desire, and
of ambrosia:
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""آﻩ ﻴﺎل روﺤﻲ ﺘذوب! آﻩ ٕواﻴﻪ ﺜم آﻩ وآﻩ
،رﻤﺸت ﻋﻴﻨﺎﻩ ﺜم ﻝﻠﺘراب ﺘﻐﺘرف ﻴداﻩ
.وﻗدﻤﺎﻩ وظل ﻴﻨﺜرﻩ ﻓﻲ ﻜل اﺘﺠﺎﻩ
!"اﻝﻜوﻴل اﻝﻔﺎﺘﻨﺔ! اﻝﺠوﻫرة! أﻨت ﻝﻲ إﻝﻪ
ِ ،وﻗﻌت ﻓﻲ اﻝﺤب
،اﻝﻤوت
ﻗﻠت إﻨك أردت
ْ
ُ
.ﺤب
ْ ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ إن ﻝم ﺘﺠدي ﻝك ﻤن
!وﻝﻜﻨﻲ! ﺒﻴن ﻴدﻴك أﺤﺘﻀر ﻤن اﻝﺤب

The Song of the Kuyil
Love, love, love,
if love leave,
when love goes:
death, death, death.
etc., etc.
They say wild animals,
the babe in hand,
and even snakes
are charmed
by the sweetness of song;
and that dried-up old monkey
lost his mind - as though
he were drunk crazy.
he hopped and skipped,

!" وﺴﺄﻗﺒﻠك ﻓﻲ رﻏد،ﻤﺎ ﻝﻲ ﺘرك ﻝك
،ﻗﺎل اﻝﻘرد ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻝذﻝك ِﻤﺜل
.ﺠرح روﺤﻲ وأردت ﻝﻪ اﻝﻘﺘل
َ و
!ﺼوﺒت ﺨﻨﺠري ﻨﺤو ذﻝك اﻝﻘرد
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beat out rhythms; he hollered:
“Oh, my soul is melting!
Oooh, aah, eeeh, hee!”
blinked his eyes,
and scratched up dirt
with both his hands, and both feet,
and threw it everywhere.
“You luscious kuyil!
Precious gem! My Goddess!
I’m in love.
You said you wanted
death in a minute
if you could not have love.
But me! You have me dying
through love! I can never
leave you now, And now
I’m going to kiss you
in bliss!”
The monkey said all sorts of things
like that, and it hurt
my soul, I wanted to kill him.
I threw my dagger
at that monkey!
Was I dreaming? or was
it real? or was it
a divine monkey?
My sword missed
that little monkey;
he jumped, his face
was furious, and he hid.
And the incomparable
magic kuyil, too,.
disappeared. And then the birds
started up again, group
after group, and I stood there,
a fool, and I did not know
what to do. I was dismayed
and frustrated, and I looked everywhere
she might have gone. But I could not find
that devil kuyil.
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ﻫل ﻜﻨت أﺤﻠُم؟ أو ﻫل ذﻝك ﻋﻠم؟
،أو ﻜﺎن ﻗرداً ﻤﻘدﺴﺎً؟ أﺨطﺄ اﻝﺴﻴف
. ﺒﻐﻀب ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ،وﻗﻔز اﻝﻘرد واﺨﺘﺒﺄ
.اﻝﺘﻔرد
ُ وﻜذﻝك ﺘﻠك اﻝﻜوﻴل اﻝﺴﺤرﻴﺔ ذات
،وﺘﺠﻤﻌت
ﺜم ﻨﻬﻀت اﻝطﻴور ﻤرة أﺨرى
ّ
ووﻗﻔت ﻫﻨﺎك – أﺤﻤق – ﻤﺎ أﻋرف ﻜﻴف
ُ
.أﻓﻌل
 وﻓﻲ ﻜل،ﻴﺤﻴط ﺒﻲ اﻻﺴﺘﻴﺎء واﻹﺤﺒﺎط
ﻤﻜﺎن أﻨظر
ِ  ﻝﻜﻨﻲ ﻝم أﺠد ﺘﻠك اﻝﻜوﻴل،رﺒﻤﺎ ذﻫﺒت
ذات
َ
اﻝﺸر
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6. இ
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ஒளி

 اﻝﻨور واﻝظﻼم-٦
வான ந விேல மா சி ற ஞாயி தா
ேமானெவாளி
திட
ெமா
பி
ெகா

வி

தா

,

ெம ெய லா
உ
நா

ேசா

விழியி

வழி ணரா
ய
ந

மய க ற,

ள பைதபைத க,
த நா மீ
5

ேப

மைன வ ேத ; பிர கிைனேபா

வி ேட
மாைலயிேல

,

ைசநிைல மாறி

ெதளிவைட ேத ;
நா
ற ெமைன ந
நி
''ஏனடா

ெச தா ?
வான ெவளி

ெச

றா ? ஏ

10

ெச றைன எ
ஊணி றி

கி

றெத ேன?'' எ

றார ெச தி எ
ெநாி

ேன?

வி டா

ேக விகைள,
இ

னா

கி ெசா வ ெத

ெதாியாம ,

''எ னா பல ைர த இ ெபா
டாதா .
நாைள வ
ேர நட தெதலா ெசா ேவ
இ

15

.ﻓﻌدت ﻝﻠﺒﻴت ﺒﻌد أن ﻝم أﺠد ﻤﺨرﺠﺎً ﻤﻨﻬﺎ
،ﻋﻠﻲ ﻋﻨد وﺼوﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﺎ
ّ وأُﻏﺸﻲ

ேன ைவகைறயி

ேலதனி

நி

ப வ
றா ? எ

.اﻝﺸﻤس ﺘﻌﺒدﻩ ﺒروﻋﺘﻬﺎ وﻗواﻫﺎ
ُ
،وﻋﻴﻨﻲ ﻏﺎﺒت رؤﻴﺎﻫﺎ
ﻜل ﺠﺴﻤﻲ ﻤﺘﻌب
ّ

றா .
ைச

ﻤن ﻜﺒد اﻝﺴﻤﺎء ﺘﺒﺴط ﺼﻤت ﻀﻴﺎﻫﺎ

أﺼﺤﺎﺒﻲ ﺤوﻝﻲ " َﻝم دارت ﺒك رﺤﺎﻫﺎ؟
ﺘُرى أﻴن دارت ﺒك اﻷرض ﺒرﺤﺎﻫﺎ؟
ﻤﺎ ﻜﻨت ﺘﻔﻌل؟ ﺴﻤﻌﻨﺎ ﻋن اﻨطﻼﻗك ﻓﻲ
،ﻓﻀﺎﻫﺎ
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ேவைள எைன தனிேய வி டக
எ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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''

ைர ேத .

ந பெர லா ெச
வி டா ; ைந
தாயா தா
உ பத
ப ட உதவிந ல
பா ெகாண
ச

ப
ம

ற

.

தனிேய ப
தி
யி
ஆ

،ﻨﺤو اﻝﻐﺎب ﻫذا اﻝﺼﺒﺎح ﻗﺒل ﺒزوغ ﻓﺠرﻫﺎ
 ﻫل ﻤن أﻤور ﺘﺨﺒرﻨﺎ إﻴﺎﻫﺎ؟:ﺤﻤﺎﻤك
ّ ﻗﺒل

தா ,

விடா தீ
மற

வி ேட

நி

ேத ;

ﻜﻴف اﻝﺨروج دون طﻌﺎم ﻤﺜل ﺨروﺠك

20

நட ததைன பா கி ற இ ெபா
யரெரன மா ைப ெயலா

,

க

வேத!

ஓ

தவறி உைடவனவா ெசா கெளலா ,

"...ﻫذا؟

மதியி
வி தி மா ெச திெயலா ,
நாச கைதைய ந ேவ நி
திவி
25
ேப மிைட ெபா ளி பி ேன மதிேபா கி
க பைன
வ ணைன
கா
கைதவள
வி பன த

ெச ைக வித

ெதாிகில

ேமைல கைத ைர க ெவ கி
காைல கதிரழகி

க பைனக

யா ,

கி தழ

ைற

பா கிேற .
ேதனா கி

எ
பர பியேதா இ கிதேமா?
வா ெவளிைய
ேசாதி கவ
ட மயமா வி ைதயிைன
ஓதி

க வா உவைமெயா

.ﻝﻜﻨﻲ ﻝم أﻋرف ﻜﻴف وﻝﻤن أﺘوﺠﻪ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎل

ைல மன ,

30
த க

،أﺨذوا ﻴﺼدﻋوﻨﻲ ﺒﺴؤال ﺒﻌد ﺴؤال

கா

க

ைணயினி ெத

ைர பா ; க

க

ணாகி

35

பாேரா?

.ﻓﻘﻠت أراﻨﻲ ﻤﺎ ﻋﻨدي اﻝﻠﻴﻠﺔ ﻜﺜﻴر ﻤﻘﺎل
.ﻋودوا إﻝﻲ ﻏداً أﺨﺒرﻜم ﺒﻜل ﻤﺎ ﺠﺎل
.ذﻫﺒوا ﺠﻤﻴﻌﺎً ﺒﻌد ﻗوﻝﻲ اﺘرﻜوﻨﻲ ﺒذا اﻝﺤﺎل
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வி

ைண அள
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ெமாளி ேம ப ேமா

இ

பம ேறா?
ல தனி ெபா ைள ேமான ேத சி ைத
ெச
ேமலவ
அஃேதா விாி ெமாளி எ பாேர
ந ெலாளி
ேவ ெபா
ஞாலமிைச ெயா
ளேதா?
ைல நைக

தி

ைவ விய பா கி
40

ம ைண ெதளிவா கி, நீாி மல
வி ைண ெவளியா கி வி ைதெச
ேசாதியிைன
காைல ெபா தினிேல க விழி
நா
நா
இ

சி த

இய

விக

،ﻏﻨﻴت ﻤﺎ ﺤدث آﻨذاك
ﺤﺘﻰ اﻵن ﻜﻠﻤﺎ
ُ

،ﺘﺠري اﻝﻜﻠﻤﺎت وﺘﻬرب وﻤﻨﻲ ﺘﻨﺸق

யி நாத க ேளா கிட

ப களியி

،أﻜﻠت وﺸرﺒت وﻫوﻴت ﻓﻲ ﻨوم ﻋﻤﻴق

.ﻗﺎﺴﻴﺎ ﻴﻨﻤو ﻓﻲ ﻤزارع اﻝﻘﻠب
ً
ًأﺠد أﻝﻤﺎ

ெதா ேத .
ற

،ﺠﺎءت ﻝﻲ أﻤﻲ اﻝﻤﺠروﺤﺔ ﺒﺤﻠﻴب وﻜﻌك

,

ேட

.

.واﻷﺤداث ﺘدور ﺒﻔوﻀﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻘل

45
ப கைதயி

ெதாட ைர ேப

ேகளீேரா!

6. Darkness and Light
In the middle of the sky,
sending out his silent light,
the sun
was doing his service
in splendour and in strength.
And i was tired
all through my body, my eyes
blurred, and I knew
no way out. So again I went home.
I fainted

,

ﻝﺴت اﻤرًءا ﻴوﻗف ﻗﺼﺔ ﻤﻬدﻤﺔ ﻓﻲ
،اﻝﻤﻨﺘﺼف
،وﻴرﺴل ﻋﻘﻠﻪ ﺒﻌﻴداً إﻝﻰ أي ﻤﺎ ﻤﻨﻌطف
ُ
،اﻝﺤدس
ْ ﻝﻴﻘدم اﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺒﺎﻝدﻝﻴل اﻝراﺴﺦ و
وﻴﻨﻤون
ّ ﻝﺴت ﻤن ﻤﺘﻌﻠﻤﻴن ﻴزّﻫرون

பாரதியா பாட க

when I got home.
It was evening
when I came to,
and my friends were there,
standing all around me.
“Why did you
faint? Where
did you faint?
What did
you do? We heard
that you went off
alone to the woods
this morning before
dawn, before your
bath: what’s
going on? What’s this
going without food
all about?...”
They cracked question
after question;
but i didn’t know what
to say to whom.
So I said, “I can’t seem
to say much right now.
Come back tomorrow,
and I’ll tell you everything
that happened. But
Just leave me alone
for now.” And they all
left.
My pained mother brought me
milk and cake; I
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،اﻝﻘﺼص
ﻋﻘﻠﻲ ﻤﺤﺘﺸم ﻴﻬﺎب ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﺤل ﺒﻲ ﻤن
.ﻗﺼص
ﻋﻠﻲ اﻝﻐﻨﺎء ﻫﺎﺌﻤﺎً ﻓﻲ ﺠﻤﺎل اﻝﺼﺒﺢ
ّ إذن
.اﻝﻤﺸﻤس

، أﺨﻔت اﻝﻨﺎر وﺼﻨﻊ اﻝﻌﺴل،اﻝذﻫب اﻝذاﺌب
أوﻝم ﺘﻨﺘﺸر ﺒرﻜﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﻔل؟
،ﺘﻐﻨﻲ اﻝﻨﺎس ﻓﻲ ﻋﺠﻴب اﻝﻀوء ﺘﺘﺄﻤل
،ﻀوء ﻴﺴﻠب ﺴﻌﺔ اﻝﺴﻤﺎء ﺜم ﻴﺘﺤول
،إﻝﻰ ﺸﻌﻠﺔ ﺸﻤس ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻜﺎن ﺘﻬطل

பாரதியா பாட க

devoured them,
and plummeted
into total sleep,
Even now as I sing
what happened back then,
a pressing pain grows
in my heart. Words run,
fail, and splinter;
and events clutter into
my brain. I am not one
who knows how to stop
a ruinous story in the middle,
and send my intellect off
at a tangent, to
demonstrate a detail
with subtle proofs and
intuition; I am not
of the learned ones
who can make a story
flourish and grow,
My mind is bashful;
it trembles even to tell
my story.
So I shall sing instead
in imagination
on the beauty
of the morning sun;
Melting gold, it lessened
the fire, and made honey did it not spread everywhere
a bliss? People sing
and praise the wonder of light
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وﻝﻜن ﻫل ﻴوﺠد ﻓﻴﻬم ﻤن ُﻤﺒﺘَ ِﺴم؟
أﻝﻴﺴت اﻝﻨﻌﻤﺔ اﻷرﻗﻰ – ﻤﻊ ﺤﻼوة ﻨور
،اﻝﻌﻴون
 اﻝﻀوء اﻝذي ﻴﺴﻊ،ﻫﻲ ﻋﻴن اﻝﻌﻴون
اﻝﺠﻨﺎن؟
،اﻷرﺒﺎب اﻝﻌواﻝﻲ ﻤن ﺒﺼﻤت ﻴﺘوﺴطون
،ﻋﻠﻰ طرﻴق ﻜل اﻝﻜون ﺘراﻫم ﻴﻘوﻝون
ﻀوءا
 ﻜﻴف ﺒﺒﻬﺎء ﻫذا اﻝﻀوء،ﻀوء رّﻨﺎن
ً
ِ
ﺘﻘﺎرﻨون؟

،اﺴﺘﻴﻘظت ﻓﻲ اﻝﺼﺒﺎح وﻓﺘﺤت اﻝﻌﻴون

பாரதியா பாட க

plundering the expanse of sky
and turning into sun-fire
all over; but do they find
a smile?
Is it not a bliss
that, while eyesight
is sweet, the eye of eyes,
the light which measures
the heavens, is higher still?
The Great Ones who mediate silently
on the Root of all Being
say it is a swelling light;
how can anything on earth
compare to that Good Light?
I woke up the next morning
and opened my eyes;
I worshipped
the astonishing Light
that makes grassblades laugh,
that turns a flower
into a surprise,
that cleans the earth,
that gives water its width,
that clears out the sky.
Soon sounds of living rose up
on all four sides, and
I saw the moving world
in a blaze of joy.
Now I will tell you the rest
of my painful story.
Listen...
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واﻨﻀﻤﻤت ﻝﻤن ﻝﻬذا اﻝﻀﻴﺎء اﻝﺴﺎطﻊ
،ﻴﺘﻌﺒدون
،اﻝذي ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻀﺎﺤك أﻫداب اﻝﻌﺸب
،اﻝذي ﻴﺠﻌل اﻝزﻫور ﺒﻬﺠﺔ ﺘﻜﺴو اﻷرض
. وﻴﺼﻔﻲ اﻝﺠو،اﻝذي ﻴﻌطﻲ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﺘﺴﺎﻋﻬﺎ
ﻗرﻴﺒﺎً ﺴوف ﺘﺸدوا أﺼوات اﻝﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﻜل
،ﺠﻨب
.ورأﻴت اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺘﺤرك ﻓﻲ ﺒﻬﺠﺔ ﻤن اﻝﻤﺘﻊ
...اﻵن أﺨﺒرك ﺒﺒﻘﻴﺔ اﻝﻘﺼﺔ اﻷﻝﻴﻤﺔ ﻓﺎﺴﺘﻤﻊ

பாரதியா பாட க

7.

யி
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மா

காைல

யிெல

, கா ர

ேபாேல
ேசாைல கி

திட, நா

 اﻝﻜوﻴل واﻝﺜور-٧

ெசா த ண

வி லாேம
ேசாைலயினி

வ

நி

,

ﻗﻤت ﻤن اﻝﻔراش وﺘﺎرة أﺨرى دﻓﻌﺘﻨﻲ

ேத ேன .
ேகால பறைவகளி

டெமலா

ﻗدﻤﺎي ﻨﺤو ﺒﺴﺘﺎن اﻝﻤﺎﻨﺠو وﻜذا وﺠدﺘُﻨﻲ

காணவி ைல.
ைலயிேலா மாமர தி

ேமா

கிைளயினிேல
நீல

5

யி

கீேழ யி

நீ

ட கைத ெசா

வ

க ேட , ெவ
ெந சிலன
ேட ,

ற ேக ப

ேட

, கல க

ைம ேத

ெம ெவய

ேத ;

ெகா லவா

ச

,

,
ேற ;

றி ேத ; இ

ெசா

ெமாழி ேக டத பி

'ெகா

،ﺒﻨﺎظري
தேல

சி' ெயன
மைற

ﺒﺠﺎﻨب ﺒﺎﻝﺒﺴﺘﺎن رأﻴﺘﻬﺎ ﻝﻘﺼﺘﻬﺎ اﻝطوﻴﻠﺔ
நி

பழ கைதைய
ெபா ேபா
ர
வா ைதக
,

.ﻝم أر ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝطﻴور اﻝﺠﻤﻴﻠﺔ ﺘﺴري
وﻝﻜن اﻝﻜوﻴل اﻝزرﻗﺎء ﺒﻌد ذﻝك ﺤﻠّت

10

பறைவ,

ேபா

.(ﻋﻨدي

றிேன ,

ெபா

ெகா

,

ேதா கிழ காைள மாடதைன

ஆழ மதி டேன ஆவ

ெகா

أﻨظر ﺤوﻝﻲ )وﻝم ﻴﻌد اﻝﺤس اﻝﻤرﻫف

யிலா ேக

ேற ; ேமாக
மி

ேபா
வதா . 'ந திேய!

،ﺘﺤﻜﻲ

பாரதியா பாட க

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

176

ﻝﺜور ﻗﻌﻴد دوﻨﻬﺎ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﺒﺎﻨﺘﺒﺎﻩ ورﻏﺒﺔ ﻝﻠدﻨﻴﺎ

15
ெப

மன ைத பி

தி

கா தேம!

காமேன! மாடாக கா சித
மியிேல மா ேபா ெபா
சாதி

த
வ மி
காைளெய

க வா .

காைளய த
நீள

ைடய

ேடா ?

மா ட
ேமனி
ற

،ﺘطوي

திேய!

க

ப

.اﻀطرﺒت ﺠوارﺤﻲ

20
ேள கனமி

, நிமி

தி

ெபாதிேபா

மி

ற

.ُﺠن ﺠﻨوﻨﻲ

த ைம த தைம
ேம பா

ெகா

பட

ைம

தீ ஆாியேர!

,

க

த தி வ

,

ர தி வா

வான தி ேபால 'மா'ெவ

.اﺸﺘﻌﻠت اﻝﻨﺎر ﺒﻘﻠﺒﻲ

,

.ﻴﺸﺘﻌل ﻏﻀﺒﻲ

,

வ

,

.ﻫدر واﺸﺘﻌل ﺠﺴدي

25
ஈன பறைவ
வாைல

கி

மிைச ஏறிவி டா

ைழ

வைள த

ேந ைம

க

க ேமாக ெம திவி ேட

,

ப
கால நா
பார வ
தீர நைட

பயி
சிற

.

ட வ
ேம இ லாத

ளி பறைவ சாதியிேல நா

பிற ேத .
அ

பக

காெட லா
ட மனித
சி

،أرﻤﻲ ﺒﺨﻨﺠري
ِ ﻤرة أﺨرى
.ﻝﻠﻘﺘل

30
ச

،ﻝﺤظﺔ ِﺨﻠت ﻨﻔﺴﻲ

ன

யி

நித அ ப வயி றி
றிவ
ைடவயி
சி

கா றிேல எ

,

ேகா ணவா ,
ல தி ேலேதா

،ﻝﻜﻨﻲ رﺤت أﺨﺘﺒﻲ

ேக

றி

،ووﻗﻔت ﻜﺴﺎﺒق ﻋﻬدي

பாரதியா பாட க
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ِ ﺒﻤﻜﺎن أﻨﺴب
.ﻝﻠﻘﺘل

35
எ

னபய

பாவி
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ெப ேற ? எைன ேபாேலா

ேடா ?

ேச றிேல தாமைர
ேபா

ெமாளி,

ேக

ேரா?

சீ ைடய மீ

வயி றி

ற ப த

.ﻝﻜﻼم اﻝﻜوﻴل راﺌﻤﺔ ﺨداﻋﻲ

நீச பிற ெபா வ ெந சிேல ேதா
ஆைச த

،ﺒﻌد ﺴﻤﺎﻋﻲ

கவ ல தா ேமா? காம

றிவ

،وطﻔﻘت اﻝﻜوﻴل ﺘﺎرة أﺨرى ﺘروي

ேக

40
சாதி பிற
வாதி

தராதர க
ேப ைச வள

டமதியாேலா,
ஆடவ த
மா

ேதா

றி ேமா?

ேதா பய

மி ைல,

ைன தவ தாேலா,

ேள அ யா

டரா ேப க

வயி

ேசாறிட

ன தைம ஊ களிேல ெகா
ெத வெமன நீ தவி ெச தபி
ேமனிவிடா
வ

ம

வ

வி வத
ன

கி

،ﻤﻐﻨﺎطﻴﺴﺎ ﻝﻌﻘل اﻤرأة ﺤدﻴدي
ﻴﺎ
ً

ம ரவிைச பா ேவ ;
ஒ

கி ப

தி

ேப

,

،آﻩ ﻴﺎ ﻜﺎﻤﺎ! آﻩ ﻴﺎ رﺒﻲ

50
வா ல

ப

ஓ

ேபெரா ேயா ெடா

க
ெகா

மனமகி ேவ , 'மா' ெவ

ேவ ,

ேமனி ேள உ

:وﻜﻠﻤﺎت ﻝم ﺘرد ﻗﺒل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻤﻌﻲ
،["آﻩ ﻴﺎ ﻨﺎﻨدي! ]ﺜور ﻫو ﻤرﻜﺒﺔ اﻹﻝﻪ

மிைடயினிேல, பாவிேய
காதி

،ﺒﺼوﺘﻬﺎ اﻝذﻫﺒﻲ

ைம ெதாி ேத .

45

எ தி யி

،ﻗﺼﺘﻬﺎ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻤﺸﻌﻠﺔ ﺸوﻗﻲ

ணிகைள ேமவா

றி ேவ ,

பட

ேற

ٍ أﺘﻴت ﻓﻲ
،[ﺜوب ﺜوري ] ِﻤن ْﺜور
،ﻫل ﻴوﺠد ﺒﺎﻝﻜوﻜب اﻷرﻀﻲ

பாரதியா பாட க

கானிைடேய

178

றி கழனிெயலா ேம

மி க ண

வா

ேபா ைகயி

ெம

, நீ

றைசதா

55

ப க தி

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﺠﻤﺎل ﻴﻀﺎﻫﻲ اﻝﺠﻤﺎل اﻝﺜوري؟
،ﺤﺘﻰ اﻝﻨﺎس ﻴﻤدﺤون اﻝرﺠل اﻝﻘوي

பலகைதக

ெசா

காைள ெய தேர! கா

ய

ேவ ,

.ﺤﻴن ﻴﻘﺎرﻨوﻨﻪ ﺒﺎﻝﻌزم اﻝﺜوري

ரேர!

தாைள சரணைட ேத . ைதயெலைன
கா த

.

காத

வா கி

ேற . காத

ற

ெச தியிைன
மாத

ைர த

வழ கமி ைல எ

றறிேவ .

60
ஆனா
ெகா

எ

அ

வமா

!وأﻨت! ﻝﻌرش ﻜل اﻝﺜﻴران ﺘﻌﺘﻠﻲ

காத

டா ,

தானா
ஒ த

ேபா

ைர த

றி சா

ல தவ பா

உ

வழி ளேதா?

டா

،ﻜﺜﻴ اًر ﺸﺎﻫدت وﺠﻬك اﻝﺒﻬﻲ اﻝطوﻝﻲ

ெவ கெமலா ,
இ தைரயி

ேமேலா

நாண

ேடா?

ேதவ

ேன அ

ெகா வ

ஏைழய
ைர க சி ைத ெவ க

،وﺴﻨﺎﻤك اﻝﻌﺎﻝﻲ

த

ைறக

கா டாேரா

،وذﻴﻠك اﻝﻤﻘدام اﻝﻘدﺴﻲ

கீழ யா ?
ஆைசதா

،ﻗروﻨك اﻝﺼﻠﺒﺔ وﺠﺴدك اﻝﻜﺒﻴر اﻝﻘدﺴﻲ

ேடா?
65

காவல

! ﻴﺎ ُﻤﻜرﻤﻲ،آﻩ

ெவ க அறி ேமா?'' எ

ேநச ைர றி ெந
ப
ேபா ேலதன

யி
ெபா
பாழைட த

பல
யி

،ﺨوارك "ﻤﺎع" ﻜرﻋد ﻓﻲ ﺴﻤﺎﺌﻲ

பாரதியா பாட க

ெபா
எ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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பா ைட
ைச

இ

،واﻝدﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ ذﻴﻠَك ﺘَﺜﻨﻲ

ப களிேயற பா யேத;
70

பா

வைர பாரறிேய

வி

,

.أﺘﻴت ﻨﺤو ﻗﺎﺴﻲ ﻋﺎطﻔﺘﻲ

ணறிேய ;

ேகா
த

،ﺘﺒﻌد ﺒﻬﺎ طﻴ ًار ﻗد ﻋﻠﻰ اﻝظﻬر ﻴﻬوي

ெப மர க

நி

ற காவறிேய

ைன யறிேய ; தைன ேபா

ெபா ைன நிக த ர
இ பெமா ேற
க

ேட

, பைட

எ தறிேய

ெபா கிவ

கட ேள! நா

கேன!

!
;

ِ
،ت طﻴ اًر ﻜﺤﺼﺎة ﺘﻬوي
ُ ُوﻝد
،ﻻ ﻜﺒﻴرة وﻻ ﻫو ﻗوي ﺠﺴدي

75
ப

ேட

ல

பைட தைனநீ எ

நீைர பைட

நில ைத திர

நீைர பைழய ெந

பி

கா ைற
ேன ஊதினா
வானெவளி
ேதா

வி தா , நி

யாரறிவா ?

கி

றா .

ைவ தா

ளி வி தா .
காணாிய

ற , ெதாழி வ ைம
80

உ ள தா க வ ஒ சிறி
டாத
ெகா ைள ெபாிய
ெகா ட பலேகா
வ ட
ைளக ேபா வான தி
அ ட க
எ ட நிர பியைவ எ ேபா
எ லா மைசவி

ﻻ ﺤﻤل ﻜﺒﻴر وﻻ أﻫﻤﻴﺔ ﻝﻲ

இ

ஓ

கி

றா ;

பத ேக ச திகைள
85

،ﻤﺎ ﻫو اﻝﺠﻤﻴل ﻓﻲ وﻀﻴﻊ ﻤوﻝدي
،وﺴط ﻋﺎﺌﻠﺔ اﻝﻜوﻴل ﻋﺎﺌﻠﺘﻲ
،َﻤن ﺒﻬم اﻝﻤطﺎف ﻴﻨﺘﻬﻲ
ﻝﺒﺸري؟
َ ﻤﻌﻲ ﻜرﻴﻪ اﻝراﺌﺤﺔ
ّ ﻓﻲ

பாரதியா பாட க
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ெபா லா பிரமா,
கால

திவி டா

பைட தா
றி மைற

சா

ற உயி க

நா

கேன!

நாேடா

தா பிற

ெதாட பா பல அன த !
சைம

வி டா ,

சால மிக ெபாிய சாதைனகா
தாலமிைச நி

ற

சம

ஆனா

ற

அதிசய க

கானா
கா

ைர க வ லா யா ?
யாவி

ேம

வான , கடெல லா

வி ைதெயனி ,
பா

இஃெத லா !

த பைட த கா சிமிக வி ைதயடா!
ெந

ஆ சாிய பாாி

மிைச

நாத க

ைமதர

ேந

ஆைசத

நய தி

ேகா

ஓைசத

இ

வி ைதெயனி

أﻴﻌﺘرف ﻜﺎﻤﺎ ﺒﺠﺒﺎل طﻴر أو ﺠﺒﺎل طﺎﺌﻔﺘﻲ؟

ேநராேமா?

அதிசய க

க

டதிேல,

ப உவைமயிலா இ

பம

ேறா!

100
ெச ைத
பா ெட

யி
ேமா

வி ைத

ாி த ெத விக தீ

த ட

ைகயினி

வாள

, மீ

أو ﻋن اﻝﻤﺤﺎر اﻝﻌﻔن ﻴﺨرج ﻤﻨﻪ اﻝﻶﻝﻲ؟

ﻓﻲ ﻗﻠب ﻝﻪ ﻤوﻝد وﻀﻴﻊ ﻜﻤوﻝدي؟

இ ைலயடா!
த க ெளா

اﻝطﻴﻨﻲ؟

،ﻫل ﻷﺤد ﻜﺒﺢ رﻏﺒﺔ ﺘﺴري

95

ைன ேபா

ِ اﻝﺤﻤﻘﺎء
 ﻫل ﻫﻨﺎك ﻤذﻨب ﻤﺜﻠﻲ؟،ﻤﻌدﺘﻲ
أﻝم ﻴﺴﻤﻊ اﻝﺠﻤﻴﻊ ﺒﺎﻝﻠوﺘس ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻴط

90

நி

،أﺤﺎرب اﻝرﻴﺢ ﻓﻲ ﺼﺒﺤﻲ وﻝﻴﻠﻲ

கட பதிலா தி கைம தா ;

ஞால பலவினி
ேதா

அ மாேவா!

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

.رﺒﻤﺎ ﻴﻜون ﺒﺴﺒب ﻀﻌﻴف إﺤﺴﺎﺴﻲ

மறி ெவ திநா

காைளயி

ٍ اﻷﻤر ﻻ ﻤﻨﻔﻌﺔ أو اﻤﺘداد أو
.ﺘﻼق ﺤواري

ேம

،أو رﺒﻤﺎ ﺒﺴﺒب ﻗدﻴم ﻜﻔﺎراﺘﻲ

சிேன .
ெம யி ப
வ

ன

விைர த தா

ஓ விட,

யி மைறய ம ைற பறைவெயலா

،وﻝﻜن ﻤن ﺒﻴن ﻜل رﺠﺎل ﻋﺎﻝﻤﻲ

பாரதியா பாட க

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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،اﻷﻤﺔ وأﻨت اﺨﺘﻴﺎري
َ أﻨﺎ اﻝﻔﺘﺎة

105
ைன ேபா ெகா
வ ெதா

ைனகளிேல

க,

நாணமி லா காத ெகா
சி
யிைல
ணிேல ேத யபி
ேச

வி ேட

,

ட நா
வ

.

، وأﻨﺎ أﻤﺎﻤك ﻴﺎ رﺒﻲ:اﺴﺘﻤﻊ

***
எ

ணிெய

ணி பா

ேத

எ

விள கவி ைல.
க

ணிேல நீ த

ப கான

،ﺴﺎﻋد ﻜل ﺸﻴطﺎن ﺒﺸري

யிெலன ேக

110
காத கைத ைர
ேபைதநா ன

ெந ச

கைத தைத

ெபாியமய

ெகா

،ﻴﻤﻠﺌون اﻝﺒطون

,

டைத

,

،ﻝﻸﺤداب ﻴﺤﻤﻠون

இ

ப கைதயி இைடேய தைடயாக
பறைவ ெய லா
த விய பிைன
ஒ ைற ெபா
ெச யா உ ள ைத
காமவன
தி

ெறன

ெசா ைற

،ﻓﻲ ﺒﻠداﻨﻬم ﻴرﻴﺤون

115
சி த திைக
ர

வயிாிகளா

றேவ ெச தைத

ெதா மா

வ ெதன

ட ெகா ைமைய

இ தைனேகா ல தி

யா

,

ேவ ைக

,

،أﻏﻨﻲ
ّ أﻨﺎ ﺒﻀﻌﻔﻲ ﺴوف
.أذﻨك اﻝﻘدﺴﻲ
ُ أﺤﻠﻰ اﻷﻏﺎﻨﻲ ﻓﻲ

தீராம ,
பி த பி

த ெபாிய ெகா ைமைய
120

!ﺴﺄﺒﺘﻬﺞ ﺤﻴن ذﻴﻠك ﻴﻠﻔﻨﻲ
!ﺴﺄطﻠق ﻤﻌك "ﻤﺎع" ﺼﻴﺤﺘﻲ

பாரதியா பாட க
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
.ﻗﺘل اﻝﻘراد ﻋﻠﻰ ظﻬرك ﻤﻬﻤﺘﻲ
ُ

எ

ணிெய

ணி பா

ேத . எ

விள கவி ைல;
க
ஆ

ணிர
வி ேட

ட க

ِ
،اﻝﻐﺎﺒﺎت
وﻋﻨد ﻤرﻋﺎك ﻓﻲ اﻝﺤﻘول و

யி

.

7. The Kuyil and the Bull

،وﻋﻨدﻤﺎ ﻝطﻌﺎﻤك ﺘﺠﺘري
.أروي ﻝك ﻜﺜﻴ اًر ﻤن ﻗﺼﺼﻲ

I got out of bed, and
again my legs pulled me
to the mango grove. And

!أﻨﺘﻤو ﻴﺎ ﺜوري

again I looked everywhere.
(I no longer had

!أﺒرع ﻤﺤﺎرﺒﻲ اﻝﻤﻴداﻨﻲ

my own good sense.)
I saw non of the clusters
of beautiful birds.
But then
I saw her,

.ﻋﻨد ﻗدﻤك اﺘﺨذت ﻤﻼذي
،ﻝطﻔﺎً ﻤﻨك ﺸﺎﻫدﻨﻲ

the blue kuyil,
in a corner

،اﻤرأة ﺘﻨزوي

of the grove.
She was telling her long story
to a decrepit
old bull.
The bull stood below her

.ﻴﻌﺼف ﺒﻲ ﺤﺒﻲ
،أﻋﻠم أﻨﻪ ﻏﻴر ﻋﺎدي

and listened, all
rapt attention
and desire.

..أن اﻤرأة ﺒﺤﺒﻬﺎ أوﻻً ﺘُﻨﺒﻲ

பாரதியா பாட க

I got mad.
I got upset.
I got a fire
in my heart.
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
،وﻝﻜن ﻝﻤﺎ رأﻴﺘﻪ ﺤﺒﺎً ﻏﻴر ﻋﺎدي
ﻜﻴف ﻝﻲ ﺒﻠوﻏك ﻗﺒل ﺒوﺤﻲ ﻝك ﺒﻨﻔﺴﻲ؟

I was furious;
I roared;
my body
burned;
I imagined myself
throwing my dagger
again to kill.

،ﻫﻨﺎك اﻋﺘدال ﻤﺎ ﺒﻴن ذوات اﻝﺘﺴﺎوي

But I hid
and stood as before:

ِ
،وﻗوف
وﻝﻜن ﻫل ﻻﻤرئ ﻤن

it would be most fitting
to kill
after I had heard
what words
this cheating bird

أﻤﺎم أوﻝﻲ اﻝﻤﻌﺎﻝﻲ ﺒﺎﻝﻜوﻜب اﻷرﻀﻲ؟
،ﻫل ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻲ ﺨﺠل إن ﺒﺤت ﺒﺤﺒﻲ

would say.
And the kuyil told it
all over again, the
old lust story,
with a voice like gold

ﺤﺒﺎً ﻜﺜﻴ اًر ﻝك ﻴﺎ رﺒﻲ؟
أﻻ أﺒوح ﻝﺴﻴدي ﺒرﻏﺒﺎﺘﻲ؟

and words like new;
“Oh Nandi! Oh, you are
a magnet to the
iron mind of a woman,
Oh, Kama! Oh God

"!رﻏﺒﺎﺘﻲ وﻻ ﺨﺠل ﻴﻨﺘﺎﺒﻨﻲ

பாரதியா பாட க

in the shape of a bull!
Is there anything on earth
as beautiful as a bull?
Even humans praise

184

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
،ﺘﺤدﺜت
ﻫﻜذا
ْ
،اﻝﻤرأة اﻝﻜوﻴل ﻤن ﻝﻲ ﺨدﻋت

their strong men
by comparing them to

،ﺜم ارﺘﻔﻌت

bulls.
And you! you have
the greatest
dignity

،وﺒﺸدة ﺘﻨﻬدت
،ﻏﻨت
ّ ﺜم

of all bulls!
Oh! Noble one!

،ﻜﻤﺎ ﺘﻌودت

Many times have I watched
Your great long face,
Your erect horns,
your gigantic, sacred body,
your extra hump,

،أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻜذﺒت
،دﻤرت
ّ اﻝﺘﻲ ﻝﻜﻴﺎﻨﻲ

your holy, valorous tail,
your bellowing “MAA” sound

،ﺜم اﻝﺠﻬﺎت اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺸﻌرت

like thunder in the sky,
and the precision of your flexing
your tail and obliterating

:وﻨﺸوة اﻝﻨﻌﻴم ﻋﺎﺸت

any small bird who happens
to alight on your back;
and I have come
to a harsh passion.
I was born as a pebble-drop bird.

أﻏﻨﻴﺔ اﻝﻜوﻴل

பாரதியா பாட க

no big body, no physical strength,
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
، اﻝﺤب، اﻝﺤب،اﻝﺤب

no gallant carriage, no importance
at all.

،ﻝو أن اﻝﺤب ﺘﻐﻴب

What good is my low birth
in the mean family of kuyils -

، اﻝﻤوت، اﻝﻤوت،ﻓﺎﻝﻤوت

kuyils who end up as food in
the stinking stomachs
of foolish men?

 اﻝﺦ،اﻝﺦ

and I have to fight the wind
all night and day to feed
my own stupid stomach.
Is there a sinner
like me?
Everyone has heard of the lotus
in the mud, haven’t they?
or of the pearl
in a putrid oyster?

،ت
ْ َﺤﺘﻰ ﺘوﻗﻔ
،ﻝم أﺠد أرض ﺘﻘﻠّﻨﻲ

Can one foil desire blossoming
in the heart of one born low?
Does Kama admit the mountains
of birth or of caste? It’s no use
expanding, or going on talking.

،ﻝم أﺠد ﺴﻤﺎ ﺘظﻠّﻨﻲ
ِ
،ﺒﺴﺘﺎن
ﻝم أر أي

May be it’s because of my poor sense,
or may be it’s because of past penance,

ِ
،اﻝﺸﺠر
وﻻ ﻤﺎ ﺒﻪ ﻤن ﻋظﻴم

but of all the males in the world,
this slave-girl chose you.
Listen: after you, a god!

،ﻝم أﻋرف ﺤﺘﻰ ﻨﻔﺴﻲ

பாரதியா பாட க

help those devils of men
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
:واﻝﻨﻔس ﻝم ﺘﻌرف اﻝﺜور ﻤﺜﻠﻲ

raise rice for their stomachs,
and after you carry their
hunchbacks

،ﻝم أﻋرف ﺴوى اﻝﺼوت اﻝذﻫﺒﻲ

through their towns,
rest your body:

.وﻨﻌﻴم رأﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻴﺠﻲ

poor little me will come
and I will sing
the sweetest songs
in your honey-ear.
And I will rejoice when

!ﺒﻊ
ِ ﻴﺎ رب اﻝﺨﻼﺌق! ذا اﻝوﺠوﻩ اﻷر
ِ
.اﻝوﻗت
أﻨت ﻤن ﺨﻠق اﻷرض ﻓﻲ ذﻝك

I am rapped
by your tail!

ِ
،اﻷرض
أﻨت ﺠﺎﻋل اﻝﻤﻴﺎﻩ وﺼﺎﻨﻊ

I will shout along
with you, “MAA”!
I will kill ticks
so they won’t squirm
on your back.

،ﻴﺎح ﻤﻨك ﺘﺄﺘﻲ
ُ أﺜﻠﺠت اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝر
!ﺒﺜﻘت ﺴﻤﺎ وﻓﻀﺎ ّأﻨﻰ ﺘراﻩ ﻋﻴﻨﻲ

And when you are done grazing
in all the fields and woods,
and you’re chewing your cud,
I’ll tell you lots
of stories.

اﻝﻤﺘﻘَ ِن؟
ُ ﺘُرى ﻤن ﻝﻪ ﺒﻔﻬم ﺼﻨﻌك
،ﺘﻘود اﻝﻌواﻝم اﻝﻘود اﻷﺒدي

Yound bull!
The greatest warrior

،ﻜﻤﻼﻴﻴن ﻜرات ﺘﺠري

in the field!
I take refuge
at your feet.

.ﻗﻠوﺒﻨﺎ ﻝﻜل ذا أﻨﻰ ﺘﻌﻲ

பாரதியா பாட க

Please watch over

187

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ِ
،اﻝﺤﻜﻤﺔ
ﻴﺎﻝﺒراﻫﻤﺎ ﺒﻘوﺘك ﻴﺎ ذا

me, a woman.
I am withering,
struck by love.
I know it’s unusual
for the woman to declare

،ﺼﺎرت اﻝﻘوى ﻫﻜذا ﺘﺨﺘﻔﻲ
ِ
،اﻝوﻗت
أﻨت ﺨﺎﻝق

her love first... but, when
I have in me so uncommon
a love, how could I reach you
without telling you
myself?
There is a certain modesty
among equals; but
is a poor man modest
before the high ones

،وﻝﻼﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﺘﻨﺎﻫﻲ
،وﺴﻼﺴل ﻤواﻝﻴد ﻤﺎ ﻝﻬﺎ أﺤﺼﻲ
.ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻝم ﺘظﻬر وﺘﺨﺘﻔﻲ
ِ
،اﻝﺤﻴﺎة
أﻨت ُﻤﺼﻤم

on this earth?
shall my heart feel shy

!ﺒﻊ
ِ ذا اﻝوﺠوﻩ اﻷر

to declare its love
far its Lord? Won’t slaves disclose
their wants to their masters?

،أﻨظر إﻝﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻝﻠﻨظر ﻴﻠﻲ

Desire knows
no shame!”
Thus spoke
that cheating woman

!اﻝﺘﻔرد اﻝﺴﺤري
ُ ﻫذا
،َﻤن ﻴﻌﻴش ﻋﻠﻰ اﻝﻜوﻜب اﻷرﻀﻲ

kuyil, and she heaved
a great sigh.
Then she sang

ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴر ﻜل ﻫذا ﻝﻲ؟

பாரதியா பாட க

as before:
she sang out
her false song,
the one that had
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،وﻝﻜﻨﻲ
ّ
ِ
،اﻝﻌﺠﺎﺌب
ﻤن ﺒﻴن ﻜل

ruined me,
and all the Eight

،أﻋﺠﺒﻬﺎ ﻋﻨدي
َ أﺠد

Directions felt
the swoon of bliss:
The Song of the Kuyil

.ﺨﻠﻘك اﻝرﺤﻴق اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ
،اﻝﻐﺎﺒﺎت وﺠو اﻝﺴﻤﺎء اﻝﺒﻬﻲ

Love, love, love,
if love leaves,

،واﻝﻤﺤﻴطﺎت راﺌﻌﺔ وﻜل ﺸﻲ

when love goes;
death, death, death.
Etc., etc.
Until the song stopped

،وﻝﻜن ﻤﺎ زاﻝت ﻋﻨدي
ِ
،اﻝﻌﺠﺎﺌب
ﻋﺠﻴﺒﺔ

I knew no earth,
I knew no sky,

،ﻋﻠﻰ اﻝﻜوﻜب اﻷرﻀﻲ

I knew no grove of great trees,
I did not know myself, and
like myself, I did not know
the bull:
I knew only the golden voice

.ﺘﻐﻨﻲ
ّ أﻏﻨﻴﺔ ﻝﻬﺎ اﻝﻜوﻴل
ِ
،اﻝﺨﻤﺴﺔ
ﺘﻨﺴﻴق اﻝﻌﻨﺎﺼر
ُ

and a glowing bliss.
O! God of Creation!
O! Four-Faced Lord!

.ﻓﻲ ﺨﻠق ﺠدﻴد أﻤر ﻴﺒﻬرﻨﻲ

பாரதியா பாட க
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،ﻝﻜن ﻫل ﻝﻬﺎ ﻝﻨﻌﻴم ﺘرﺘﻘﻲ

who created the Earth
way back then.
You made the waters

ﻨﻌﻴم اﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﺼوﺘﻲ؟

and you made the land;
you cooled the waters

،ﻋﻨدﻤﺎ أﺠول ﺒﻔﻜري

in the ancient fires;
you blew the wind,
and brought out the sky,
the space difficult to see!
Who understands the fineness

،ﻓﻲ ﻤﻼﻴﻴن ﻤﻤﺎ ﻴدﻫﺸﻨﻲ
،ﺘﻔﺠر اﻝرﻏﺒﺎت ﺒداﺨﻠﻲ
ّ

of your work?
You drive worlds forever

،أﺠد اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﺘﻤﺘﻌﻨﻲ

like a million
juggling - balls, and
our hearts cannot comprehend
it all, not at all.
O! sly Brahma you have

.ﺘرﺴم اﻻﺒﺘﺴﺎم ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻲ
،وﺒﻌدﻫﺎ وﺠدت اﻝﺴﺤر ﻴﻨﺘﻬﻲ

Forced the powers in such a way
That they stand hidden,
You created
time; and you made
the untranscendable Directions,

،ﺴﺤر اﻝﻐﻨﺎء اﻝﺤﻠو اﻹﻝﻬﻲ
ُ
.أﻏﻨﻴﺔ طﻴرة ﻝﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﺴﺎوي

and all the infinite chains
of birth, appearing,

،ﺜم ﺘﻘدﻤت ﺒﻲ ﻗدﻤﻲ

and disappearing
in all the worlds.
You fashioned all

،وأﺨرﺠت ﺨﻨﺠري

பாரதியா பாட க
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.ورﺤت ﻝﻠﺜور أرﻤﻲ

O! Four-Faced One!
Look at all this,
this conjurer’s feat!

،ﻝﻜﻨﻪ ﻤﺎ أﺼﺎب ﻫدﻓﻲ

Who is there alive
on Earth, able to

.ﻗﺒل أن ﻓﻲ ﺠﺴدﻩ ﻴﺴري

explain it all?
Yet
Of all your wonders
the most wonderful of all
is your creation of

،ﺜم اﻝﻜوﻴل ﺘﺨﺘﻔﻲ
،وﻜﺴﺎﺒق ﻋﻬدي

the nectar of
music.

ِ
،اﻝطﻴر
ﻋﺎدت ﻜل

The woods, the great sky,
the ocean and all
are wonderful,
yet still
there is no wonder on earth

،ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺼﺎن ﺘﻨﺎدي
،وأﻨﺎ ﻓﻲ ﺨﺠﻠﻲ وﺤﺒﻲ

like a song.
Harmonizing the five elements

،ﺠﻠت ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎء ﺒﻨظري

into a new creation
is a marvel;
but can it approach the bliss

ِ
.اﻝﺼﻐﻴر
ﺒﺤﺜﺎً ﻋن اﻝﻜوﻴل

of harmonizing sounds?
When I consider

،ﺜم رﺠﻌت إﻝﻰ ﺒﻴﺘﻲ

the millions of marvels
that bring forth desires,
the joy of music

،ﻓﻲ اﻝﻔﻜر أﻫوي وأﻫوي

பாரதியா பாட க
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.وﻝم ﻴﻨﺘظم أي ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨدي

But then the magic
ended, that magic
of the divinely sweet song

،أﻜوﻴل اﻝﺒراري ﺘﺨﺒرﻨﻲ

the worthless bird had sung,
and I came to.

،ﺒﻘﺼﺔ ﺤﺒﻬﺎ ﺒدﻤﻊ ﺘﺤﻜﻲ

I grabbed my dagger
and threw it
at the bull.
But he lumbered away just
before it could sink

،ذوﺒت ﻗﻠﺒﻲ
ّ ﺤﺘﻰ
!وﻓﻲ ﺤب طﻴرة أﻫوي

into his body. And
the beautiful kuyil

،وﺘﻠك اﻝطﻴر ذوات اﻝﻌﻘل اﻝﻐﺒﻲ

disappeared.
And as before,
all the other birds
came back
and sounded off

!ﺘﻘطﻊ ﻗﺼﺘﻬﺎ ﺠﺎﻝﺒﺔَ ُﻤﺘﻌﻲ
،ﻫﻲ ﺠﻌﻠت ﻨﺎر اﻝﺤب ﻤن اﻝﻘﻠب ﺘﺄﻜﻠﻨﻲ

on the branches.
And I, shameless

!ﻗﻠﺒﻲ اﻝذي ﻤﺎ ﻜﺎن أﺤد ﻓﻴﻪ ﻴﺼﺒﻨﻲ

and in love,
searched the sky
for the little kuyil,.

،ﻫﻲ ﻤن اﻀطرب ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻴﺎﻨﻲ

And then I went home.
I pondered,

،اﻝﻘرد ذو اﻝﺼﻠف اﻝﻤﺘﻘد اﻝﺠﻨوﻨﻲ

and I pondered, and
nothing made sense;
A wild kuyil telling me

.واﻝﺜور اﻝﻔﺎﻨﻲ ﺼﺎ ار أﻝد أﻋداﺌﻲ

பாரதியா பாட க

192

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

her love-story, with teardrops
in her eyes,
and dissolving my heart;
my falling in love
with a bird!
And those stupid little birds

،وﻤﺎ زﻝت أﺠدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر أﺴري

breaking up her story of joy!
Her causing the fire of love
to eat out my heart,
my heart, that nothing
can touch! Her confusing

،ﻓﻲ اﻝوﺤﺸﻴﺔ اﻝﻤﻔرطﺔ ﺒﺎﻝﻔﻜر أﺴري
،ﻫذﻩ اﻝوﺤﺸﻴﺔ اﻝﺘﻲ أذﻫﺒت ﻋﻘﻠﻲ

me; the smouldering cruelty
of the mad monkey and

.وﺼﺎرت رﻏﺒﺘﻲ ﺒﻌد ذا ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ

the barnyard bull becoming
my utter enemies.
And still I pondered,
I pondered this immense
cruelty, this cruelty

.زﻤﺎم ﻋﻘﻠﻲ
ُ ﻝم ُﻴﻤﺴك ﺒﻔﻜرة
.وأﻏﻠﻘت أﺒو َاﺒﻬﺎ ﻋﻴوﻨﻲ

caught in insanity;
and my desire
did not end.
Nothing made sense.
My eyes closed,
and I sank into deep sleep.

.وﺠﻌﻠت أﻏرق ﻓﻲ ﻨوﻤﻲ

பாரதியா பாட க
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நா

நா கா நா எ ைன நயவ சைன ாி
வா காத கா
மய கி சதிெச த
ெபா
ைம
யிெல ைன ேபா திடேவ
றியநா
ெம

ைம யறிவிழ ேத

சி த திைக

.

ேறா ெச ைக யறியாம ,

எ
யிெல ைன எ
வி த தா
சிெயலா
மீ
நிைன த
றி
ேபா தினிேல,
கா
திைசயினிெல

க

நா யவா ,
வான ேத ஆ ேகா க
யானதைன க

எ
நி

யிேலா?'

வ வ

தியிேல வ
அ

நி

ேற . ேம றிைசயி

வ

த

ெதாைல ேக

பிாிவத
மாக வி ைல.
உய மாட வி
நா

.ﺒﺤﺒﻬﺎ اﻝﻐﺎﻝﻲ ﻜﺎﻤل اﻝروﻋﺔ
!اﻝﻤﺨﺎدﻋﺔ
َ
ﺠﻠﺴت ﻋﻠﻰ اﻝﺴطﺢ وﻻ ﺤس ﺒﺎﻝﺤﻘﻴﻘﺔ
أﺼﺒﺤت ﻤﻀطرﺒﺎً وﻤﺎ ﻋﻨدي ﻤﻌرﻓﺔ

15

ேசாதி கட ேல ேதா
கா

நம

ல கவி ைல; நா மன

ஆ கதைன வி
ஓ
திைக பி

اﻝذي ﺤددﺘﻪ ﻝﻲ ﺘﻠك اﻝطﻴرة

10

திைக ேத ; 'இ
றதனா

ந

إﻨﻪ اﻝﻴوم اﻝراﺒﻊ ﻴوم اﻝﻌودة

اﻝﺴﺤرة
َ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠﻠﺘﻨﻲ ﻜﻤﺜل

ணிர

பறைவ வ திட

ேட, 'இ

 اﻝﻴوم اﻝراﺒﻊ-٨

ேல மாடமிைச

5

ெபா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

க

ளிெயன

, ச ேற க கி ய ேக ேபா ,

'நாணமிலா ெபா
ந கறிேவா

யிேலா', எ

பதைன

.ﻓﻜرت ﺒﺨزي أﺤدﺜﺘﻪ ﻝﻲ ﺘﻠك اﻝﻤﻨﺎﻓﻘﺔ

பாரதியா பாட க

எ

றக

ெச
நி

றி
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டேன யா விைர

،وﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﻨت وﻨﻔﺴﻲ ﻫﻨﺎك ﻓﻲ ِﺠﻠﺴﺔ

கா ,

ற பறைவ

தா

ேநராக ேபாயினதா .
20

யா

நி

றா

தா

நி

யா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ெச

،وﺠدت ﻋﻴﻨﺎي ﺘﺎرة أﺨرى ﻤﺘﻌﺠﺒﺔ

றா

தா ெச
;
ேமனிந
ேதா ற அ கினிேல ேமவா
வானி ல தா வழிகா
ெச றிட
யா நில ேத ெச ேற இ தியி
நா
றி
ள மா ேசாைல த ைன
கிய த

.ﺴوداء ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎء ﺴﺎرﻴﺔ
،ﻨﺤو اﻝﺒﺴﺘﺎن
ُ
،ﻜﺎﻨت ﺒﻌﻴدة ﺠداً ﻓﻠم ﺘﻜن ﻝﻌﻴﻨﻲ ﺒﺎدﻴﺔ

25
ஊறிலா
மத
ேள மைற த வா ,
மா ேசாைல
ேள மதியி நா
ெச றா ேக
ஆ ேசாதி ெவ ள அைல ெமா
ெகா பாி ேம
சி ன க
ெபா ன

ழ

யி

ெச வேன
றி
திய ஒளிதனிேல

,

:ﻓﺼﺎﺤت ﻨﻔﺴﻲ ﻤﺘﻌﺠﺒﺔ

"!"أﻫذﻩ ﻫﻲ ﻜوﻴﻠﻨﺎ اﻝﻤﺨﺎدﻋﺔ

30
ப ைட ெபா
தா பா
ெகா

த

காத பழ பா ைட
க

ேட

,

ைம ேத ;

எதிேரேபா ,

،ﺒﻌدة
ُ ﻋﻘﻠﻲ اﻝﻤﺼﺎرع ﻝم ﻴﻜن
أن ﻴدﻋﻬﺎ ﺘذﻫب ﻋﻨﻲ ﻤﻔﻠﺘﺔ

'' நீச
யிேல, நிைலயறியா ெபா
ைமேய,
ஆைச
ர கிைன
அ பா எ திைன
எ ணிநீ பா
இழி த ைல பா ைட
35

،ﺜم ﺼﺎرت ﻨﻔﺴﻲ أﻜﺜر ﻤن ﻤﻀطرﺒﺔ

பாரதியா பாட க

ந

ணியி

ேபா
எ
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.ﻝت ﻤن اﻝﺴطﺢ إﻝﻰ اﻝﺸﺎرع ﻤﺘرﺠﻠﺔ
ْ ﻨز

ேக க நட திவ தா

ெமைன''
சின ெப கி ஏேதேதா

ெசா

ைர ேத .

ெகா

விட ெந சி

،ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻜﻤﺜل ﻨﻘطﺔ ﻤﺴودة

றி ேத ; ம ப

ெந ச மிளகி நி
திவி ேட . ஈ கித
வ ச
யி மன ைத இ
பா கி

,

40
க ணிேல ெபா
தா
ற
ப ணிைசேபா

நீ கடகடெவன
ரலா பரவிய

யிாி

،أرادت أن ﺘﻜون ﻤن واﻗﻊ ﻤﺘﺄﻜدة

ஆைசேய! ஏைழெயைன

ைவயமிைச ைவ க தி
ம ெறைனேய
ெகா

ளேமா?

விட சி தேமா?

றீ , ஒ ெமாழியி !

45
அ

றி சி பறைவ ஆ

ஞாயி தா

வா
ளேதா?
தாயி
ெகா
ெகா
னா

றா

சர

மல

மதைல

ளேதா?

ேதவ சின
எ

பிாிய வாழா ,

ெவ ைமெசயி , நா

வி டா , சி

யி க

?

ஆவ ெபா ேள! அரேச! எ
50

ﻨﺤو ﻤﺤﻴط ﻀﻴﺎء اﻝﻐرب ﻤﺘﺠﻬﺔ
.وﺠدت ﻨﻔﺴﻲ ﺨﻠﻔﻬﺎ ﻤﺴرﻋﺔ

றி மா ;
'ஐயேன, எ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ஆாியேர!

.اﻝﻜوﻴل ﻏﻴر اﻝﻤﺤﺘﺸﻤﺔ
ﻫل ﻜﺎﻨت
َ
.إن ﻫرﻋت ﺘﻬرع أو وﻗف ﻓﻬﻲ واﻗﻔﺔ
.ﻝﻜن ﻝم أﻗﺘرب ﻓﺘﻜون اﻝﺼورة ﻤﺘﻀﺤﺔ
ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎء وﻗدﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺴﺎﺌرة
.ﻨﺤو اﻝطرﻴق وﺠدﺘﻬﺎ ﻝﻲ ُﻤرﺸدة

பாரதியா பாட க
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சி ைதயி நீ எ
மா தி ேவ
ெவ தழ
வா

ேம சின ெகா
ேவ , வில

ப ேவ .
ற நீ எ ேம ெகாண

،أﺨﻴ اًر وﺼﻠﻨﺎ إﻝﻰ ﺒﺴﺘﺎن اﻝﻤﺎﻨﺠﺔ

டா

களி

،راﺤت ﺘﺨﺘﺒﺊ اﻝطﻴرة ﻓﻴﻪ وﻫﻲ طﻠﻴﻘﺔ

ததைன

யானறிேவ .
ற ைம
யான ம!
ைம

கிேல

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

;

.اﻝﻨﻔس ﻝﻠﺒﺴﺘﺎن ذاﻫﺒﺔ
!وﻴﺎل ﻏﺒﺎوﺘﻲ
ُ

றமிேல

ர ைக ெபாதிமா ைட நா

،ﺜم ِﻤن ﻫﻨﺎك ِﻤن ﻋﻠﻰ ﻏﺼن ﺸﺠرة

க

55
ெம
எ

ைம ற காத

விைளயா

ெசா ேக ! எ ங

ேன

எ

றீ ;

ேவ ! ஏ ெச ேக ,

ஐயேன!
நி

ெசா

எ

ேம

،ورأﻴت اﻝﻜوﻴل اﻝﺴوداء اﻝﺼﻐﻴرة

மற க ெநறியி ைல; ஆயி
பிைழயி ைல; யாாிதைன

ந பி வா ?
நி ேம
ைம
ேபா

வி ேட

،ﺒﺠﻤﺎل روح وﻝطف ﻜﺎﻨت ﺠﺎﻝﺴﺔ

ேநராக
.

60

ெவ விதிேய! நீ எ ைன ேம பா ற ெச
ெச விதினி ெக ைன எ ற ேவ தெனா
ேச தி
அ லாெத வா ைத அவ சிறி
ந பாேம
நா

லாக எ

ணி

அ கண ேத தீயி

ற கணி
அழி

ஆளாேவ ; எ

ெவ விதிேய!

،ﺒﺼوﺘﻬﺎ اﻝﻌذب وﻓﻠوت اﻝذﻫب ﺸﺎدﻴﺔ
،أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﺤب اﻝزاﺌف ُﻤﺨﺒرة

ேபா விட,

விழ ேநாி

65
எ கதி

،وﺠدت أﻤواج اﻝﺸﻤس ﻝﺠﺴﻤﻲ ُﻤﻐرﻗﺔ

ெச ேக ?

,

:اﻨﻜﻤﺸت وﻝﻬﺎ ذﻫﺒت وﺼﺎﺤت اﻝﻨﻔس ﻗﺎﺌﻠﺔ
ُ

பாரதியா பாட க

8. The Fourth Day
The fourth day.
The day appointed
for my return
by that kuyil
who had trickled me,
who bewitched me
with her extraordinary
love. The fraud!
I sat on the roof-terrace
and lost my sense
of truth. I was
confused. I didn’t know
anything; I thought over,
again, all the shame
that canting
had caused me.
While I sat there,
my eyes, wandered again
toward the grove
and I saw
a black
bird, there
in the sky.
it was too far away
to show up clearly,
and I wondered,
“Is this our
cheating kuyil!”

197

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
!"أﻴﺘﻬﺎ اﻝﻜوﻴل اﻝﻤﻘززة
!أﻴﺘﻬﺎ اﻝﻜذﺒﺔ اﻝﺠﺎﻫﻠﺔ
،إﻝﻰ ﻫﻨﺎ أﻨت ﺒﻲ آﺘﻴﺔ
،أﺴﺘﻤﻊ ﻝك وأﻨت ﻤﺘوﻝﻬﺔ
،ﻓﻲ ﻗرد وﺜور ذوي ﺸﻬوة
."ﺘﻐﻨﻴن ﻋن ﺨﻼﻴﺎك اﻝﺜﺎﺌرة
ّ
،ﻓﻜرت ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻬﺎ وﻝﻜن ﻤرة ﺜﺎﻨﻴﺔ
.ﺘوﻗﻔت ﺘﺄﺨذﻨﻲ ﺒﻬﺎ اﻝرﺤﻤﺔ
،ﺘﻠك اﻝﻜذوب ﻝﻘﻠﺒﻲ ﺴﺎرﻗﺔ
.وأﺨذت ﺘﻔﻴض دﻤوﻋﻬﺎ اﻝﻜﺎذﺒﺔ
،ﺜم أﺨذت ﺘﻘول ﺘﻠك اﻝﻤذﻨﺒﺔ

பாரதியா பாட க

My struggling mind
was not prepared
to let it get away:
so growing ever
more confused,
I came down off the roof
and stood in the
street. The form
was a black dot
in the ocean of light
to the west, and I
hurried after it.
I determined to know
for sure
whether or not that really was
our immodest kuyil;
so I hurried.
And so did
the bird.
When I stood still,
it stopped, and when
I started, it started.
But I never came close
enough for its body
to show up well.
I walked on the ground
with that dot in the sky alone
guiding my way.
Finally we came
to the mango grove,
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
:ﺒﺄﺼواﺘﻬﺎ اﻝﻌذﺒﺔ وﻤوﺴﻴﻘﺎﻫﺎ اﻝﻤﻜررة

!"رﺒﺎﻩ! ﻴﺎ ﻤن روﺤﻲ ﻝك طﺎﻝﺒﺔ
،أﻫذﻩ ﻜﺎﻨت إرادﺘك اﻝﻤﻘدﺴﺔ
أن أﻜون ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻋﺎﺌﺸﺔ؟
!أﺨﺒرﻨﻲ ﺒﻜﻠﻤﺔ واﺤدة
،إذا اﻝطﻴور ﻝرﻴﺸﻬﺎ ﻓﺎﻗدة
ﻫل ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺒﻌدﻫﺎ اﻝﻌﻴﺸﺔ؟
،أو ﺤل ﺒﺴوﺴن اﻝﻤﺎء ﺸﻤس ﻤﺤرﻗﺔ
ﻫل ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺒﻌدﻫﺎ اﻝﻌﻴﺸﺔ؟
،إذا اﻷم ﺘﺤوﻝت إﻝﻰ ﻗﺎﺘﻠﺔ

பாரதியா பாட க

and that loose bird
disappeared into it,
And stupid me! I
went into the grove.
There, on a tree branch
washed by waves of
flooding sunlight,
there was the little
black kuyil,
sitting nicely.
With the fresh sound
of a golden flute,
she sang the old song
of the old false love,
and I cringed.
I went up to her
and said, “You disgusting
kuyil! You ignorant lie!
So you have brought me here to listen
to you, while you dream
of your lusty monkey,
and your bull,
and sing your revolting
song of flesh.”
I thought of killing
her. But again
I stayed, in mercy.
The lying bird steeled
her heart, and
false tears
suddenly sprang into
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﻫل أوﻻدﻫﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻔﻠﺘﺔ؟

،إذا اﻷرﺒﺎب ﺼﺎرت ﻏﺎﻀﺒﺔ
ﻤﺎ ﺴﻴﺤل ﺒﺄرواﺤﻨﺎ اﻝﺼﻐﻴرة؟
!ﻴﺎ رﻏﺒﺘﻲ

!ﻴﺎ ﻤﻠﻴﻜﻲ
!ﻴﺎ ُﻤﻜرﻤﻲ
،ﻝو ﺤل ﺒﻲ ﻤن ﻗﻠﺒك ﺴﺨط
.أﻤوت وﻓﻲ اﻝﻨﺎر أﺴﻘط

பாரதியா பாட க

her eyes. And that sinner
said, like refined music,
she said in her sweet voice,
“Lord! Desire of my soul!
Is it your holy wish
for me to live on
here on earth? Or
do you wish to kill
me? Tell me in one word!
When her mate leaves,
the little anril - bird dies.
When the sun scorches it,
can a water-lily live?
If a mother turn killer,
would her son have any refuge?
If the Gods turn angry,
what would become
of our little lives?
My desire!
My king!
My noble lord!
If you are angry
with me
in your heart,
I will
die. I will fall
into fire. I will
fall into the mouth
of a wild animal.
I know you have
found fault
with me.
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
.ﻓﻲ ﻓم ﻤﻔﺘرس أﺴﻘط
،أﻋﻠم أﻨك واﺠد ﺒﻲ اﻝﻐﻠط

.ﻝﻜﻨﻲ ﻤﺎ أﺠد ﺒك ﻤن ﻏﻠط
.وأﻨﺎ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺒﻌض اﻝﻐﻠط
،ﺘﻘول أﻨﻲ ﻜﻨت أﻓرط
ُ وأﻨت
،ﺜم دﺨﻠت ﻓﻲ ﻝﻌﺒﺔ اﻝﺤب ﻋﻨدﻤﺎ
.رأﻴﺘﻨﻲ واﻝﻘرد اﻷﺨرق واﻝﺜور ﻤﻌﺎ
 ﻤﺎ ﻋﺴﻰ؟،ﻤﺎ ﻋﺴﺎي أن أﻗول
أﺒﻴن اﻝﻔﻬﻤﺎ؟
ّ ﻜﻴف ﻝﻲ أن
 ﻤﺎ ﻋﺴﻰ؟،رﺒﺎﻩ! ﻤﺎ ﻋﺴﺎي أﻓﻌل

பாரதியா பாட க

I find no fault
with you.
And I
am faultless.
you will say
I softened up
and played love
when I saw
that foul monkey
and that pack-beast
bull. What
can I say?
How can I explain?
Oh! my lord! What will
I do? There is no way
to refute your word.
And yet there is no fault
in me; but who
will believe this?
I put the whole burden
on you, Oh! Fate!
I am ready;
whether you make
my lord love me
and respect me, or
whether he won’t believe me,
thinks me foul, ignores me,
leaves me, and I fall
into fire, and die,
I am ready. What,
Harsh Fate, shall I do?”
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
.ّأﻨﻰ ُﻴرام ﻝﻜﻠﻤﺔ أﻨت ﻗﻠﺘﻬﺎ ﺘﻔﻨﻴدا
،وﻝﻜن ﻤﺎ ﻤن ﺨطﺄ ﺒﻲ ﻗﺎﺌﻤﺎ
وﻝﻜن ﻓﻤن ﻫو ﻝﻬذا ﻤﺼدﻗﺎ؟
،ﻜل ﺤﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴك أﻝﻘﻴﻪ
!ﻴﺎل ﻗدر أﻻﻗﻴﻪ
،أﻨﺎ ﻤﺴﺘﻌدة أن أﻻﻗﻴﻪ
،أن ﺘﺠﻌل ﺤب وﻜرم رﺒﻲ أﻻﻗﻴﻪ
،أو ﺘﺼدﻴﻘﺎً ﻝﻜﻼﻤﻲ ﻤﻨك ﻤﺎ أﻻﻗﻴﻪ
،وﺘراﻨﻲ ﺤﻤﻘﺎء وﻫﺠ اًر وﺴﻠواً أﻻﻗﻴﻪ
، وﻤﺴﺘﻌدة أن أﻻﻗﻴﻪ،وﻴﺄﺘﻴﻨﻲ اﻝﻤوت
 ﻓﻤﺎذا أﻓﻌل أﻨﺎ ﻓﻴﻪ؟،اﻝﻘدر اﻝﻘﺎﺴﻲ

பாரதியா பாட க

9.

யி
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தன

பிறவி கைத ைர த

''ேதவேன! எ

ன ைம ெச வேம?

எ
யிேர!
ேபாவத

ெனா

 ﻗﺼﺔ اﻝﻜوﻴل ﻋن ﻤوﻝدﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﺎﺒق-٩

க வதைன

ேக ட
!
ன ஒ நா
நீ ெபாதியமைல
த ன ேக நா
தனிேயேயா ேசாைலதனி
தா கிைளயி ேலேதா மனதிெல ணி
றி
ஆ

ேத .

னிவ . ஆேரா ெபாியெர

பாத தி

பரவிேன
வா

'ேவத

; ஐயெரைன

தி அ ளினா . ம றத

னிவேர, ேமதினியி

சாதியிேல நா

கீ

இ லாம , எ

ற

!ﻴﺎ ﻏﺎﻝﻲ! ﻴﺎ روﺤﻲ

பி ,

பறைவ

பிற ேத , சாதி

யி கைள ேபா

ﻋﻬدﻫﺎ

،"ﺴﻴدي! ﻴﺎ ﻜﻨزي

5

வ தா ஓ

ஆதாி

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

10

،ﻗﺒل أن ﺘﺘرﻜﻨﻲ
:وﻝو ﻤرة ﻝطﻔﺎً اﺴﻤﻌﻨﻲ

இய ைக பிாிவாகி,

எ லா ெமாழி
என
விள
வேத ?
மா ட ேபா சி தநிைல வா தி
ெச திேய
யா

?
' என வண கி

ذات ﻴوم ﻤﻨذ أﻤد طوﻴل

ஐய : ' யிேல! ேக ,

ﻋﻠﻰ ﻏﺼن ﺒﺒﺴﺘﺎن ﻤﺎﻨﺠو

ணர ெசா

ேக ைகயிேல,
கி

றா

பிற பி

15

ைடய ெவ ெதாழிலா ேவட
ல தைலவ
ர
கென
ேவட மகளாக
ேசர வளநா
ெத
ற ேத ஓ மைலயி

،ﻗرب اﻝﻌظﻴم ﺠﺒل ﺒوﺘﻴﻴل

பாரதியா பாட க

வ

பிற
வள
மழகினிேல
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தா

، ﺜم رﺠل ﻨﺒﻴل،أﺘﺄﻤل ﺒﺸﻲء

நீ, ந
ளைம
தமி நா

20
யா

நின ேகா இைணயி ைல எ

சீ யர நி றா ; ெச
மாம மகெனா வ
ேப ெகா
காம
க
நி

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

றிடேவ

கான ேவடாி
மாடென

،ظﻬر أﻤﺎﻤﻲ وأﻜﻴد أﻨﻪ ﻨﺒﻴل
.ﺴﻘطت ﻋﻨد ﻗدﻤﻪ ﻤﻨﺤﻨﻴﺔ ﺒﺘﺒﺠﻴل

டா ,

கைண கிைரயா , நி

னழைக

،أﺤﺒﻨﻲ اﻝﺴﻴد وﺒﺎرﻜﻨﻲ وﻗﻠت

கி,
ைன மண க ெந நா

வி

பி, அவ

،"ﻴﺎ ﺴﻴدي اﻝﻨﺒﻴل" أﻨﺎ ﻗد ُو ِﻝدت

ெபா ைன மலைர
ேதைன
ெகா
ன
நி த ெகா
நிைனெவ லா நீயாக

،ﻀﻤن ﻋرق ﻤن اﻝطﻴور ﻫزﻴل

25

சி த வ

ைகயி , ேதெமாழிேய, நீயவைன

மாைலயிட வா களி தா ; ைமய னா
அவ
சால வ

த

சகி காம

ெசா

ைல;

வி டா .

ﻝﻤﺎذا أﻓﻬم أي ﻝﻐﺔ ﻤن أي ﻓم ﺘﺴﻴل؟
ﻝﻤﺎذا أﻨﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺠداً ﻋن أي ﻜوﻴل؟

30
ஆயிைடேய, நி ற அழகி
ேதயெம
தா பரவ ேத
சா பினிேலா

ெப
கீ
மைலயி

ேவட ேகா , ெச வ

ர ேம

ந

தா ைடயா ,
நாடைன
அ சி ந
ெசய ைடயா ,
ெமா ைட
ய

த
35

தி

ﻝﻤﺎذا ﻋواطﻔﻲ ﻜﻌواطف اﻝﺒﺸر ﺘﺴﻴل؟
،ﺨﺒرﻨﻲ وﻗل ﻝﻲ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل
ّ رﺠﺎء ﻤﻨك
ً
. ﺜم اﻨﺤﻨﻴت أﺴﺘﻤﻊ،ﺤﺘﻰ أﻓﻬم

த மகனான

பாரதியா பாட க

ெந ைட
நி

ர க

ைன மண

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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ேநரான ெப
ாிய நி சயி

ேவ

, நி

,

ன ப

த ைன ய
பி ைள

கி, ''நி

ேனா ைதயைலெய

க

ணால

ெச

க

எ

றிட

எ

ணா ெப மகி

ைடேய

''

ﻤﻨذ أﻤد ﺒﻌﻴد ﻜﺎن ﻤﻴﻼدك

,
சி எ திேய, நி

த ைத

40

ﺠﻨوﺒﺎ ﻋﻨد ﺠﺒل وﻨﻤﺎؤك
ً

ஆ ேக உட ப டா ; ஆறிர

நா களிேல

பா கா மண ாிய தா
தி ப ணிவி டா ,
ப னிர
நா களிேல பாைவ ைன
ேத மைலயி
அ னிய ெகா
ேடகி வா எ
அ ேக
,
மாட மன

ைக

ம ைறநா

வ
நா
நீ

உ

ைன

45
சின

டேன நானா ெமாழி

அவனிட ேத நீ

''கா
சின தவி
ெந ைட
ர க
ேந
க

தா
,
ப அவ த

வா

தா

மாதெமா

ற,

ட க ைணயினா ,

பா

மாடா, க ைமயினா
ெப டாக

காவ

ம ம

ெப றி ேவ ; நி

،اﺴﻤﻪ ﻓﻴ ار ﻤﺎروﻜﺎن
.زﻋﻴم ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺼﻴﺎدﻴن أﺸواك
ِ
،ﻜﺒرت ﺜم ﻜﺒرت ﺸﻬرﺘك ﻜذاك

சிலெச

னிட ேத ேப
55

،ﻜﻨت ﺒﻨﺘﺎً ﻹﻨﺴﺎن ﺼﻴﺎد ﻫﻨﺎك

،ﻓﻠم ﻴﻜن ﻓﻲ ﻤﺜل ﺠﻤﺎﻝك ﻫﻨﺎك

50
றி

.ﺒـ"ﺴﻴ ار" ﻤزدﻫ ِرة اﻝﻤﻤﺎﻝك

ேபா

ேபத விைளவி
பி னி ேக வ தி ேவ ;
தா தைன மீ
மவ த களிடேம ெகா
நா ர
மாத ேத நாயகனா நி றைனேய
தவ வேனா?

...ﻗﺎل اﻝﺴﻴد اﺴﻤﻌﻲ أﻴﺘﻬﺎ اﻝﻜوﻴل

.ﺒﻤﻤﺎﻝك اﻝﺘﺎﻤﻴل اﻝﺜﻼث
اﺒن ﻋم ﻝك ﻤن اﻝﺼﻴﺎدﻴن اﻷﺸواك

பாரதியா பாட க

ம றிதைன ந பி வா
எ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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،ذاب ﻓﻲ اﻝﺤب ﺤﻴن رآك

மாட பா''

ைர தா ;

காத னா

،أﺼﺎﺒﺘﻪ ﻤن ﻜﺎﻤﺎ اﻝﺴﻬﺎم

ைல, க ைணயினா

இஃ ைர தா ,
(மாதரசா , ேவட
சி ன
பி ன
ெப

மகளான

யி ெய
சிலதின க
யி ,

பிற பி ,

ெச பி வா நி
ெச றத பி

நாம )

.أﻤﻠﻪ ﻤﻨك اﻝزواج

60

நி ெனா த ேதாழிய
நீ ெமா மாைலயிேல
மி ன ெகா க விைளயா த ேபாேல
கா
னிைடேய களி தா நி ைகயிேல,
ேவ ைட ெகனவ தா ெவ ேவ த
ேசரமா
த

ன ைம ைம த ; தனிேய,

ைணபிாி

,

،ﻜﻨت أﻨت ﻜل ﻤﺎ ﻋﻨدﻩ ﻤن أﻓﻜﺎر

ற ைம தெனா மாைன
வர
நீ
ெதா
நி ேற ஆ வைத

வாழியவ
கைரகட

க

வி டா

வி டா .

நி

ைனயவ

நி

றா ;

ِ وﻗﻠﺒﻪ
! ﻴﺎل ﻜﻠﻤﺎت ِﻋﺴﺎل- ﺤزن

, ைமய

நி ைன தன காக நி சயி தா ; மா
ம னவைன க ட ட மாேமாக
ெகா

،وﻀﻊ إﻜﻠﻴل ﺤول ﻋﻨﻘﻪ ﻜﺎن ﻤﻨك اﻝﻤﻴﻌﺎد

நீ

 ﻝﻜن ﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻌظﻴم ﺤزﻨﻪ،ﻻ ﻋﺎطﻔﺔ

70

ேநா கினா

،ﻜﺎن ﻴﺄﺘﻲ ﻝك ﻓﻲ ﻜل اﻷﻴﺎم
.ﺒذﻫب وزﻫر وﻋﺴل طﺎزج ﻫﺎداك

65
ம னவ
ெதாட
ேதாழிய

.وﻜﺎن اﺴﻤﻪ ﻤﺎﺘﺎن

; நீயவைன ேநா கி

அ னெதா ேநா கினிேல ஆவி கல
ேதாழிய
ேவ த
ட ேகால
தா க ேட

வி

.

.اﺤﺘﻤﺎل

பாரதியா பாட க

ஆழியரச

அ

த வ

அ சி மைற
நி

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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ேபா

ெம

ேற

வி டா . ஆ கவ

னிட ேத.

75

''வ சி தைலவ

،اﻵن وﻓﻲ ذات اﻝزﻤﺎن

மக யா '' என ைர

,

''ேவட தவமகேள! வி ைத யழ ைடயா !
ஆடவனா ேதா றி யத பயைன இ

،ﺼﻴت اﻝﺠﻤﺎل
وﺼﻴﺘك ذاع ﻓﻲ اﻷرض
ُ

ெப ேற ;
க

ட ேம நி

எ

றிைச க,

ம

ெப

மிைசநா
காத

காத ெகா

ேட

மன தட கி நீ ெமாழிவா ;
80

''ஐயேன! உ க
ைதயல

அரமைனயி

டா ; அழகி

த

ஐ
னிகாி

லாதவரா ;
க வி ெதாி தவரா ; க
க பா வரா ;
அ னவைர ேச ேத நீ அ
டேன
வா
ம

தி

ேட

த மக யா ;
ெகா

மட சி க

, மைல

،وﺘﺨﺎف

ழி யைல

ன ைய ேபா

ேளா

பா ேவ த

ந தி விைலமகளா நா க
! ேதாழிய

ﻜﺎن ﺜرﻴﺎً ﺒﺎطﺸﺎً ﻴﺠﻌل اﻷرض ﺘرﺘﺠف

.ﻜوراﻨﻜﺎن

ெப ெண
பா ?
ப தினியா வா வத லா
தாெமனி

வ

،ﻋﻨد ﺴﻔﺢ ﺠﺒل اﻝﻌﺴل ﻋﻨد اﻝﻤﻨﺤدرات

றவ

85

ேவ ப
ேடா ?
ெவ
திற
ேவ த ேவட

ெபா

.وﺼل ﻝﻠﻤﻠك اﻝﺼﻴﺎد ﻤوﺘﺎي ﺒوﻝﻴﺎن

أراد زوﺠﺔ طﻴﺒﺔ ﻻﺒﻨﻪ اﻝﻜﺒﻴر ﻨﻴﺘﺎي

,

னவேர ேவ

''

ேபாவதி ைல,
கி

90

ேற , ேபா

واﺴﺘﻘر ﻋزﻤﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ﻝك ﻤن اﺒﻨﻪ
.اﻝزواج
."أﻓﻜر ﻓﻲ زواج اﺒﻨﺘك ﻤن اﺒﻨﻲ" ﻫﻜذا ﻗﺎل

பாரதியா பாட க

எ
எ

ைனவி
நீ

ெந ச
மக

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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ேபாயினேர, எ

ﻻ ﻴﻤﻜن وﺼف ﻤﺘﻌﺔ أﺒﻴك ﺜم

ெச ேக ?''

.واﻓق ﻤن ﻓورﻩ ﻫﻨﺎك

கல கெம தி நி ைகயிேல, ேவ த

மி
நி ற காத விழி
றி பி னாலறி ேத,
ப க தி வ
பளி ெச
ன க ன
ெச க சிவ க
தமி டா சின கா
95
நீ விலகி ெச
தாவி நி
''நி
எ

ைனவ

ைனய
ற

ெபா

றா

- ெநறிேய
த வினா

றி ஓ ெப

காமிய

ேக? -

وﻋد ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ اﻝﻠﻴﺎﻝﻲ اﻝﻤﻼح طﻴﻠﺔ اﺜﻨﺎ ﻋﺸر
َ

மா பி க.

நில தி

ேடா

ேக?
ேன, ஒளி மணிேய.

நீேய மைனயா

த ேத, இ

.ﻤن اﻷﻴﺎم

பேம,

, நீேய அரசாணி,

وﻋﻨدﻤﺎ ﺴﻤﻊ ﻤﺎﺘﺎن ذﻝك ﻓﻲ اﻻﺜﻨﺎ ﻋﺸر ﻤن

100
நீேய
நி

ைண என

ைனய
ணிேல

. நீேய

றி ெப

லெத வ .

எ

ைன நீ ஐ

த

நி

மைன
ேளா பா

ெச

எ

மனைத ெசா ேவ . என நிைல
ைர ேப .

،اﻷﻴﺎم

ைண, நிைன ேபேனா;
ஏ

أﻏرﻴب ﻴﺄﺨذك ﻤن ﺠﺒل اﻝﻌﺴل وﺼﺎر ﻗﺒﻠﻪ

கா ? இ ெபா ேத

றி ேவா ; நி

.ﻓﻲ اﺸﺘﻌﺎل

105

أﺘﺎك ﻓﻲ اﻝﻴوم اﻝﺘﺎﻝﻲ وﻓﻲ ﻏﻀﺒﻪ ﻗﺎل ﻜل

ேவத ெநறியி
விவாக ைன ெச
மாதரேச!'' எ

.ﻤﺎ ُﻴﻘﺎل

ெகா ேவ ,

வல ைகத

வா களி தா

.

பாரதியா பாட க
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ாி
ெகா டா
ளக நீ எ திவி டா .
வாாி ெப திைரேபா வ த மகி சியிேல
நாண தவி

தா ; நனேவ தவி

தவளா ,

110
காண ெதவி டாேதா இ

ப கனவிேல

ேச
வி டா , ம ன ற தி ேடா ைள
நீ வைக
ஆ
த வி அவனிதழி ேத ப க
சி ைத ெகா டா , ேவ த
வி
வ
ைன ேபா
வி ைத
கா தமிைச
இ

மக

, ேதனி

ஆவ ட நி ைன யற த வி, ஆ
ேகாைவ யித ப கி ெகா
தா

ஆ திர தா

ன

னிேல

120
மி சிநி ைன ஆ ெக தி

காணவ ேதா ,
ெந ைட
ர க

ெந

،ﻤﺎﺘﺎن
ﻓﺈن ﻜﻨت ﺴوف أﺼﻴر زوﺠﺔ ﻨﻴﺘﺎي
،ﻜوراﻨﻜﺎن

கிவ

،اﻝذﻫﺎب
،ﺘﺤت رﻋﺎﻴﺘﻪ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺠرت ﻋﻨدﻨﺎ اﻝﻌﺎدات

வ

திற கியவ ,
ம
நீ
ைடவி
மாத ட கா
தி
ெச றதைன ேக
கலமா

ﻓﺄﺠﺒﺘﻪ ﻓﻲ إﺸﻔﺎق أن "ﻀﻊ ﺤداً ﻝﻐﻀﺒك ﻴﺎ

 ورﻏم أن إﻝﻴﻪ،ﻤن ﺨﻼل ﻗﺴوﺘﻬم ﻫذﻩ

பிைன ேபா , 115

ேவைளயிேல, ச
ேன ஊாினி

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

பா

،ﻓﺴوف أُﺤدث ﺸﻴﺌﺎً ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ اﻝﺨﻼف
،أرد ﻝﻪ اﻝﺨﻠﺨﺎل
ُ ﻓﺄﻋود ﻝﺒﻴﺘﻲ و
ﻓﻲ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أﺘﺨذك ﺴﻴداً أﻓﺄﻨت ﻤن

வி டா .
''ப ட பக ேல பாவிமக ெச திைய பா !
க ணால
டஇ
க
யவி ைல
ம

ணா கி வி டா !

எ

மான ெதாைல

வி டா .
125

ﻜﻼﻤﻲ ﻓﻲ ارﺘﻴﺎب؟
ِ "ﺼدﻗﻨﻲ ﻴﺎ ﻤﺎﺘﺎن
ﻗﻠت ﻫذا ﻝﻴس ﻤن اﻝﺤب

பாரதியா பாட க

'நி சய தா
பி ைச சி
பா
எ
நி

209

ல ' நிைலயா நட தி
கி ெச த ேபதக ைத

க

ெப

ஊ

யி ,

வ தைத

,

130

ேதா பிேல தா
த ேதாழிக மா ெச
பா விைளயா
ப
ேக ேட ர க
ஓ யி
பேதா உ ைமைய
மாடனிட
யாேரா உைர
வி டா : ஈாிர
பா ச ேல
நீேரா
ேமனி ெந
ேபா
க

டேன

135
மாடன
வ
நி றா . ம றிதைன
ேத மைலயி
ேவட ேகா ைம த விழிெகா
பா கவி ைல.
ெந ைட
ர கன

நீ

ِ  ﺤﻴث،ﻓﻲ ﻴوم ﻤﻴﻼدك ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق
ﻜﻨت اﺒﻨﺔ
،اﻝﺼﻴﺎد
ِ ﻝﻘﺒ
وك "ﺒﺎﻝﻜوﻴل اﻝﺼﻐﻴرة" وﻷﻨك ﻤﻠﻜﺔ
ّ
.اﻝﻨﺴﺎء

ட மர ேபால

நி
ெச தி இவ பா க ேநரமி ைல.
னியைன ெப
யி ஆ தி

ெச திெயா
த

.ﺒل ﻤن اﻹﺸﻔﺎق

தாேயா?''
மனதி எ கி ற தீ டேன
கல கினா ெந ைட
ர கன ேக

மா பி ைளதா

எ
அ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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ைனேய இ வி வ தா க

டா ,

ேவறறியா .
மாடனைத தா

க

டா , ம றவ

 ﻜﻨت ﺘﻠﻌﺒﻴن ﻤﻊ ﺼﺎﺤﺒﺎﺘك،وﺒﻌد ﻗﻠﻴل أﻴﺎم
ذات ﻤﺴﺎء

அ ஙனேம.
மாட

ெவறிெகா

அ வாேற.

டா , ம

வ

.ﻜﺄﻨﻜن ﺸراﺌط ﺼﻐﻴرات ﻤﻀﻴﺌﺎت

பாரதியா பாட க

காவல ற
தா ம
ேதவ க

210

ைம த
ெகா

ம க

னிைக

،وﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﻨﺘن ﻓﻲ ﻤرح ﻫﻨﺎك ﻓﻲ وﺴط اﻝﻐﺎب

விழிேய திற கவி ைல.
145

ஆவி கல பி அ த க தனிேல
ேமவிய
யி த விழிநா
ஆ கவ ைற க டைமயா ஆவியிேல
தீ ப றி
ஓ
மாட
ெகா

ெபாறிக உதி
த வா
வி ம
றிடேவ

வ தா ;
ெவ
ர

விழிநா
னவைன

னவ

சிர
ஆ கவைர
தவ தா
ேப சிழ ேத அ

.اﻻﻨﺘﺼﺎرات
.ﺘرك رﻓﺎﻗﻪ وﻜﺎن ﻴطﺎرد ﻏزاﻝﺔ ﻓﻲ اﻨﻔراد

வாேளா கி

ِ
.اﻝﻀﻼع

ேவ த
தா

ظﻬر اﻻﺒن اﻝراﺌﻊ ﻝﻤﻠك "ﺴﻴ ار" ذي

رآك وﺼﺎﺤﺒﺎﺘك ﻓﺘﻔﻠﺘت ﻋواطﻔﻪ ﻤن

ர க

தனகா

கினிேல.
ச ெடனேவ ம
வா
வி

.

150

ஓ வ தா ; ெந ைட

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

பி

،وأﻨت ﻜﻨت واﺤدة ﻤن اﻝﻨﺴﺎء،وأرادك ﻝﻨﻔﺴﻪ

தினா ;

ِ
.ﻏرﻗت ﻓﻲ اﻝرﻏﺒﺎت
ﻋﻨدﻤﺎ رأﻴت اﻷﻤﻴر

தி

, பிணமா கிட

வி டா .

155
ம

னவ

ேசா ெவ தி ம

ேம

வி

வி டா ,
பி னவைன நீ
ெப
ய ெகா
ேடம யி
வாாி ெய
ைவ
வா ல ப
க ணிர
மாாி ெபாழிய மனமிழ
நி ைகயிேல
க ைண விழி
ன காவல
கி

றா ;

160

واﺠﻬﺘﻪ ﻓﻨظر إﻝﻴك وﻜذﻝك ظﻠّت ﺘﻨظر ﻤﻨك
،اﻝﻌﻴﻨﺎن

பாரதியா பாட க
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''ெப ேண, இனிநா
சி கண ேத
ஆவி

ற ேப

சாவிேல
நா

பமி ைல; ைதயேல, இ

கா

ேவ ; நி

வா

தி ேவ ;

ட

எ

ெசா
னைகதா

رأى ﺼﺎﺤﺒﺎﺘك اﻝﻠﺼوص اﻝﻤﻠﻜﻴﻴن ﻓﻠذن

ன

،ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎء

றி ேவா , ெபா ேன,

ِﻫﺒﻨﻪ ﻷﻨﻪ اﺒن اﻝﻤﻠك اﻝﻤﺤﺎطﺔ أرﻀﻪ

ைன கல தினி
165

பிறவி

நி

.وﻓﻲ ﻨظرﻜﻤﺎ ﻫذا اﻤﺘزﺠت ﻤﻨﻜﻤﺎ اﻷرواح

;

, அ ேதா பயனி ைல.

மியிேல ேதா
நிைன க

இ

பிைழ திேட

; மாதரேச இ

வா வ

இனி ேந

க

ப

,

ப

.ﻓﺎﻨﺴﻲ" ﻫﻜذا ﻝك ﻗﺎل
ْ "أﻨﺎ اﺒن اﻝﻤﻠك

நி
க ேத நில தர, மா டன
மாடனி
ெச தேதா மாய தா

கா

.

மானிடனா ேதா
நி ைனேயா
கானிட ேத கா

றி வள கி
பா . கனி

ெம

ைன தா
னா
நி

ேக பா

நீ பா

ந ல

. பழவிைனயி

ேம காத ெகா வா

யிேல!'' எ

ற த

ﺠﻤﺎﻝك ﻴذﻫﻠﻨﻲ اﻝﻴوم ﻋرﻓت ﻤﻴزة أﻨﻲ رﺠل
،ﺸﺎب

றா .

175

மீ

، "آﻩ أﻴﺘﻬﺎ اﻝﻌﻔﻴﻔﺔ ﻴﺎ ﺒﻨت اﻝﺼﻴﺎد:ﻏﻨﻰ
ّ ﺜم

170

ைட
வ வ ேபைத ன ெக திய .
வாழி நி ற ம னவ
ெதா ைட
வளநா
ஆழி கைரயி அ ேகேயா ப
ன தி

பா
க

.ﺒﺎﻝﺒﺤﺎر

பிற பினிேல!''

,இ

இ ெபா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

,

وﻤﺎ إن وﻗﻌت ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻴك؛ ﻗﻠﺒﻲ ﻓﻴك
."ذاب
وأﻨت ﻝﻠﺤب اﻝﻤﺘدﻓق ﻤن ﻗﻠﺒك ﻜﺒﺤت

பாரதியா பாட க

ெத

212

ெபாதிைய மா னிவ ெச பினா . ''சாமீ,

யி
வ
ேம ைம
பயி

ெகா

மனித

ேட

யா

ப றிநி

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
،اﻝﺠﻤﺎح

, ேகாமாேனா

றா , எ

ேள

ِ
 ﻴﻘوﻝون إن ﻓﻲ ﻗﺼرك، "ﺴﻴدي:وﻗﻠت

180
காத ைச தா
க மண தா
சாத ெபா திேல தா ேவ த
ெபா யா
னைகயி

யாேதா?' எ

டாதா .
றியெசா

றிைச ேத ,

،ﻫﻨﺎك
:ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺌﺎت ﻤن اﻝﺴﻴدات وأﻴﻀﺎً ُﻴﻘﺎل

ஐய உைர பா : 'அ ேபதா ! இ பிறவி
த னி
நீ வி தகிாி சா பினிேலா
ேவட

185

க னிெயன தா பிற தா க ம வச தினா ,
மாட
ர க இ வ ேம வ ேபயா
கா மைல
றி வ ைகயிேல
க
ெகா டா
நி ைனய ேக இ பிற பி நீ
பழைமேபா
ம னைனேய ேச ைவெய
தா
ம றவ
நி
நி

ைன

190
யிலா கிநீ ெச

டேன

கி

தி கிெலலா

றா . நீயிதைன

.إن ﻤﺎ ﻤن أﺤد ُﻴﻘﺎرن ﺒﻤﺎ ﻝﻬُن ﻤن ﺠﻤﺎل
.ُﻴﻘﺎل إﻨﻬن ﻤﺘﻌﻠﻤﺎت وﻏﻨﺎﺌﻬن ُﻴذﻴب اﻝﺤﺠﺎر
وﻴﻘﺎل إﻨﻬن ﻤﺎﻫرات ﻓﻲ ﻜل أﻨواع
ُ

ேத கிைலேயா?''
எ

றா . ''விதிேய: இற தவ தா

நி
ய
ேபைத ப

வா வாைர

த நீதிேயா? ேப கெளைன
தி பிற ைப மற
தி
195

வாைத ப

தி வ மாயி , யாெனன

காதலைன கா
ஏேத

கா , கா சின தா

.اﻝرﻗﺼﺎت
واﺠب ﻋﻠﻴك أن ﺘﺤﻴﻰ ﺤﻴﺎة اﻝﺤب ﻤﻌﻬن
.ﻫﻨﺎك

பாரதியா பாட க

தீதிைழ தா
ேகா

எ

213
ெச ேவ

மா றிைல ேயா?'' எ

? ேதவேர, ம றித

ம கி நா

'ெப

மா னிவ ெச
யிேல!

கி

றா ; -

ٍ
ﺼﻴﺎد
ﻫل ﻝﻠﻌظﻴم اﻹﻤﺒراطور ﻤن اﺒﻨﺔ

200

ெதா ைடவள நா
ேலா ேசாைலயிேல
ேவ த மக
க
ன பா
க திளகி காத ெகா
ேநச மி தி
ேமாச மி த
ெச
பல ெபா

நி ைகயிேல, ேபயிர
மாய ெச ைகபல
ேதா ற கா
திற

ேவ த .

ஐய ற ெச
வி
, ஆ கவ
நி றைனேய
வ சகிெய ெற ணி மதிம
ெவ சின தா எ திநிைன வி
நி சயி பா .
பி தி விைளவெத லா பி

زواج؟
ﻨﺼون اﻝﻌﺸرة وﻝﻜن ﺤﺘﻰ ﻝو أﻤﻴر اﻷرض

205

،أراد
நி மீ
விட

சமயமா வி ட' ெத

.ﻓﻨﺤن ﻻ ﻨذﻫب ﻷﺒﻨﺎء اﻝﻤﻠوك زوﺠﺎت
، ﻫل ﻝك ﻤن ذﻫﺎب،أﻗﺒل ﻗدﻤﻴك اﻝذﻫﺒﻴﺔ
ّ

ேன நீ க

ெகா வா .
ச தி ஜப ெச

، أﻨﺎ اﺒﻨﺔ ﺼﻴﺎد ﻓﻲ اﻝﺠﺒﺎل،أﻨﺎ ﻝﺴت ﻝﻠﻤﻠوك
ﻫل ﻝﻸﺴد اﻝﺠﺴور ﻤن أرﻨﺒﺔ اﻝﺠﺤور زواج؟

ேக ைகயிேல,
ேத ற

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ேற

210
கா றி

மைற

ெச

றா மா னிவ ,

காதலேர!
மா றி உைர கவி ைல. மா னிவ
ெசா னெத லா
அ ப ேய ெசா
தி
ள தி
எ ப நீ ெகா
காத ல

ாி

வி ேட

"ﺒﻬذا اﻝﺤﺎل؟

ஐயா!

ேரா, யானறிேய
, காத

ﺼﺎﺤﺒﺎﺘﻲ ذﻫﺒن وﺼرت وﺤدي ﻤﺎذا أﻓﻌل

ைல ெய

, ஆாியேர!
றி ேலா

.دب ﻓﻲ ﻗﻠﺒك اﻝﻤﺨﺎف
ّ ﻗﻠﺘﻬﺎ وﻜﺎن ﻗد

பாரதியா பாட க

214

،وﻝﻜن ﻋﻠم اﺒن اﻝﻤﻠك ﺒﺎﻝﺤب اﻝﻤزداد

215
சாத ல ளி தம
எ

யி

ைகயா

ெகா

றி

என ைகயி

ெகா
விட மன தா
ெப ெண றா

!''

த கா

ெகா

வேதா?

.

றி

220

காத ேல ஐய கல தா

டதைன

நி ப

காணவி ைல.
வி

தமி ேட

ேடா ?

. ேகாகில ைத

225

ைர க மா டாத வி ைதயடா!

வி ைதயடா!
ஆைச கட

அ தமடா! அ

ேதசமடா! ெப

ைமதா

த தி

ெத விகமா

கா சியடா!
ெப ெணா தி அ
நி றா ; ேப வைக
ெகா
தா
க ெண
காெத ைன கண ெபா
ேநா கினா ;

230

،اﻗﺘرب ﻤﻨك وﻗطف ﻗﺒﻠﺔ
،ﺤﻤرة
ّ ﺠﻌﻠت ﺨدودك ُﻤ

மாதர
றி மனமிளகா இ
ளேரா?
அ
டேன யா
அ
யிைல
ைக ெகா
ைவ
ேநா கிபி
வ
இ பெவறி
ெகா

ِ ﻓﻲ ﻗﻠﺒك واﻝذي ﻝم
.ﺘﺨﻔﻪ ﻋﻴﻨﺎك

ேமா?

ேப மிர காேதா? ேப க இர கமி
மாயமிைழ தாலதைன மானிட
ெகா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ِ
،ﻏﻀﺒت وﻤﺸﻴت ﺒﺴرﻋﺔ
أوﻝﻴس ﻫذا ﺤﺎل اﻷﺤﺒﺔ؟
،ﻝﺤق ﺒك ﻓﻲ ﻗﻔزة
،ﺜم ﻗﺎل ﻝك ﻗوﻝﺔ
:ﺘﺼﻴد اﻝﻘﻠب ﻜﺼﻴدة
،"ﻫل ﺒﺎﻝﻜرة اﻷرﻀﻴﺔ
ِﻤن ﻓﺘﺎة ﻝك ﻤﺸﺒﻬﺔ؟
ِ
!أﺠﺴم اﻝذﻫب ﻴﺎ ﺠوﻫرة

பாரதியா பாட க

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

215

!رﺤﻴق ﺠدﻴد! أﻨت ﺴﻌﺎدة

ச ேற தைல னி தா , சாமீ! இவளழைக
எ ேற தமிழி
க ணிர
ஆைள வி
மீன விழியி
ெசா

இைச தி ேவ ?
அதிசய ைத
வேனா?
மித த கவிைதெயலா

அக ப ேமா?

ைதெயா பா .
ப

கனியிதழி

எ
மற த
நி றெதா மி
ெப ணரசி

னியா

!ﻤﺎ ﻋﻨدي ﻏﻴرك ﻤﻠﻜﺔ

ய ட

235
பா

.أﻨت اﻝرﻓﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌﻴﻨﺔ

த நிலவிைன யா

இய ேமா? பாாி மிைச
ெகா ேபா ேந தமனி

ேமனி நல திைன
க
ைன
ேதனி

!ﻤﺎ ﻝﻲ ﻏﻴرك زوﺠﺔ

தி

, ெவ

ைன

த நிைலயிைன

!أﻨت ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻲ إﻝﻬﺔ

,

أﻝﻲ ﻏﻴرك ﻤن اﻤرأة؟

.

240
ம றவ
க றவ

ெசா ல வசமாேமா? ஓ வா ைத
ெசா ேவ கவிைத கனிபிழி த

சா றினிேல, ப
சாரெமலா

ெத

மிவ றி

ஏ றி, அதேனாேட இ ன ைத தா கல
காத ெவயி ேல காயைவ த க
யினா

,

245
மாதவளி ேமனி வ தா பிரமென ேப .
ெப ணவைள க
ெப
களிெகா
டா ஙேன
ந ணி த வி ந
க ளிதழிைனேய
தமி
தமி
ேமாக ெப மய கி
சி த மய கி சிலேபா தி
250

த பி

ேன, .

ﻓﻲ ُﻤرﺘﺎﺒﺔ؟
ّ ﻝم أﻨت
ﺴﻨذﻫب ﻫذﻩ اﻝﻠﺤظﺔ
إﻝﻰ ﺤﻴث أﻨت ﺴﺎﻜﻨﺔ
،أﺘﺤدث ﻤن ﻗﻠﺒﻲ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ
.أوﻀﺢ ﻝﻬم ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ
،ﺴﺄﺘﺨذك ﻝك زوﺠﺔ
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.ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻝﻔﻴدﻴﺔ

ப க தி தமணி பாைவ ட
ேசாைலெயலா
ஒ க மைற திட

, ஓேஹா! என கதறி

ேத . பிற
தி

விழிதிற

ப

ப திாிைக

ைட

ைகயிேல

வ ,எ

ேகா ,

ட , பழ பா

வாிைசெய லா
ஒ தி

பா
-
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க 'நா

உ ேளா '

என ண

ேத .

ேசாைல,

யி , காத , ெசா

ஆ

ெகா
ற தமி

.ﻝف ﻴدﻴﻪ وﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘدور ﻤﺜل اﻷﻗواس

னகைத

ய தைன ,
மாைல யழகி மய க தா உ ள ேத
ேதா றியேதா க பைனயி
சிெய
க

"!آﻩ ﻴﺎ ﻤن ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴﺎء ﻤﻠﻜﺔ

ேற

ேட .
ல

, க பைனேய யானா

,

ِ ﻓﻬ
ِ
، وﺘﻤوج ﺸﻌرك ﻜﺄﻤواج اﻝﻤﺤﻴطﺎت،ﻤت
ِ
ﺨرﺠت ﻋن ﺘواﻀﻌك ﻓﻲ ﻤﺘﻌﺔ أﺘت ﺒﻌد

260
ேவதா த மாக விாி
யாதா

ச ேற இடமி

ெபா
தா

ைர க

.ذاك

றீேரா?

،ﻜﻨت ﺘﺸﻌرﻴن وﻜﺄﻨك اﻨزﻝﻘت إﻝﻰ ﻤﻨﺎم
9. The Kuyil’s Story of her Previous Birth
“My lord! Oh!, my rare
treasure! My soul!
Before you leave me,
graciously hear me
once more:
One day long ago
I sat on a branch
in a mango grove near

.ﻜﻤﺎ ﻝو ﻜﻨت ﺘرﻴن واﺤداً ﻤن أﺴﻌد اﻷﺤﻼم
 وﻓﻜرت ﻓﻲ ﺘذوق،أﻋﺠﺒﺘك اﻷﻜﺘﺎف اﻝﺸداد
،اﻝﺸﻔﺎﻩ
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The great Mount Potiyil;
I was musing over something
or other, when a holy
man appeared.
I was sure he was a great
personage, so I felt
at his feet and did obeisance.
The Master liked me,
and he blessed me,
‘Oh! holy sir,’ I said,
I was born on earth
into a low caste
of birds, But why
do I understand
everyone’s language?
Why am I so different
from ordinary kuyils?
Why do I have emotions
liken a human? Explain
this to me, please,
so that I may understand.’
and I bowed
and listened.
The Master said,
‘Kuyil, listen...
In an earlier life
you were born and grew up
on a mountain
in the south
of the prosperous Cera Kingdom,
You were the daughter
of a hunter named
Vira Murukan,
The chief
of a strong hunting clan.
As you grew, so did
your fame, for there was no one of your beauty

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
،دﻨو اﻝﻨﺤل إﻝﻰ ﺨﻼﻴﺎﻩ
ّ ﻓدﻨﻰ ﻤﻨك اﻷﻤﻴر
 ﻓﻘد ﻜﻨت ﻝﻪ،ﻤﺜل ﻤﻌدن إﻝﻰ ﻤﻐﻨﺎطﻴس
.اﻝﻤراد
ُ
وﻝﻜن ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎن ﻴرﺸف زﻫري اﻝرﺤﻴق ﻤن
:اﻝﺸﻔﺎﻩ

"!ﺒﻨت اﻝﻌﺼﻴﺎن
ُ "اﻨظر إﻝﻰ ﻓﻌل ﻫذﻩ اﻝﺒﻨت
.ﻗﺎﻝﻬﺎ ﺤﻴن ظﻬر ﻓﻲ اﻝﻐﺎب ﻨﻴﺘﺎي ﻜوراﻨﻜﺎن

ﺜم ﺘﻠﻌﺜم "ارﺘﺒﺎطﻨﺎ ﻜﺎن ﻨﻬﺎﺌﻴﺎً ﻓوﻀﻌﺘﻪ ﻓﻲ
!اﻝﺘراب
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in all three Tamil kingdoms,
One of the most prosperous hunters,
and a cousin to you,
saw you and melted
feed for Kama’s
The cupid’s arrows.
His name was
Matan.
For months he wished he could marry you.
He came to you
everyday, and he
gave you gold,
flowers, and fresh honey.
You were all
his thoughts,
and his heart
sorrowed, oh! honey-words!
You promised to
place the garland
around his neck; not
in passion, but
because you could not bear
his great sorrow.
Now, in the meantime, as
the great reputation
of your beauty
spread over all
the lands, it reached
the hunter-king
Mottai - Puliyan
on the slopes
of Honey Mountain.
He was rich and
of great valour, with deeds
to make all lands fear
and tremble; and he wanted
a good wife for his eldest

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
اﻝﺸﺤﺎذﻴن ﻤن ُرﺒطت ﺒﻬﺎ ﺠﻠﺒت ﻝﻲ
ّ ﺒﻨت
!اﻝﻌﺎر
ﻤن ﺨطوﺘﻴن ﻏرق ﻓﻲ اﻝﻌرق وﻗﻠﺒﻪ ﻴﺸﺘﻌل
،ﺒﺎﻝﻨﺎر
 ﺜم ﺠﺎء أﻴﻀﺎً اﺒن اﻝﻌم،وﻋﻴﻨﺎﻩ ﺘﺘﻘد ﺒﺎﻝﺸرر
،ﻤﺎﺘﺎن
أﺨﺒرﻩ أﺤد أن ﻜوراﻨﻜﺎن اﻝﻌرﻴس إﻝﻰ اﻝﻘرﻴﺔ
،ﻗد ﺠﺎء
ذﻫب إﻝﻰ اﻝﻐﺎب ﻝﻴﺴﻤﻊ اﻝﻜوﻴل وﻴراﻫﺎ
.ﺘﻤﺎرس اﻷﻝﻌﺎب
ﻝﻜﻨﻪ ﻝم ﻴر اﻝﻤﻠك اﻝﺼﻴﺎد ﻤن ﺠﺒﺎل اﻝﻌﺴل
،ﻨﻴﺘﺎي ﻜوراﻨﻜﺎن
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son, Nettai - Kurankan.
He settled on marrying
him to you, and approached
your father: ‘I have in mind
the marriage of your daughter
to my son,’ he said.
Your father’s joy
was inconceivable,
and he agreed right there.
He promised to perform
a beautiful wedding
in twelve days.
Now when Matan heard
that in twelve days
a stranger
from Honey Mountain
would take you away,
his heart burned.
He came to you
the next day, and said
all kinds of things in his anger.
You answered him,
in deep compassion,
‘Bring an end, Matan
to your burning anger.
Even though I happen
to become Nettai - Kurankan’s
wife through this cruelty,
and though I go
to live with him,
in his care, as is
our custom,
in about three
months I will do
something to cause a difference
to arise between him
and me, and I will
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
 ﻜﻼﻫﻤﺎ رأى،واﻗﻔﺎً ﻫﻨﺎك ﻤﺜل ﺸﺠرة طوﻴﻠﺔ
.اﻝﻜوﻴل ﻤﻊ أﺤد اﻷﻏراب
 رأى ﻤﺎﺘﺎن ذﻝك وﺤدﻩ،ﻝم ﻴﻌرﻓﺎ ﻏﻴر ذاك
واﻵﺨر أﻴﻀﺎً ﻝذﻝك راء

اﺒن اﻹﻤﺒراطور واﻝﻔﺘﺎة اﻝﻌزﺒﺎء ﻝم ﻴﻔﺘﺢ أي
.ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻝذة ﻋﻴﻨﺎن
ﻤﺘﻌﺎﻨﻘﺎن ﻤﺴﺘﻤﺘﻌﺎن ﺒرﺤﻴق ﻴﻔوح ﺒﻌﺒق
.اﻤﺘزاج اﻷرواح
أرﺒﻌﺔ أﻋﻴن ﺘﺸﺎﻫد ﻓﺎﺸﺘﻌﻠت ﻤن ﻤﺸﺎﻫدة
.ذﻝك ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻝﻨﻴران
 اﺴﺘل ﻤﺎﺘﺎن ﺴﻴﻔﻪ،أرﺒﻌﺔ ﻓﻘدت اﻝﺤواس
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come home. I will give
them back his tali,
and in six months
I will take you
as my lord.
Would my word to you
prove false? Believe
me, Matan!’
Not for love;
you said this,
out of compassion.
In that previous birth,
when you were
the hunter’s daughter,
the Queen of Women,
they called you
“Little Kuyil.”
A few days later,
Little Girl Kuyili, you
were playing
with your girl friends
one evening
like little lightning streaks.
And while you were
having fun there
in the middle
of the forest,
who should appear but
the wonderful son
of the victorious
Cera King.
He had left his party,
and was chasing a deer
alone.
He saw you
and your girl friends.
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،ﻝﻘﺘل ذي اﻝﺴﻠطﺎن
وﻜذﻝك ﻨﻴﺘﺎي ﻝوح ﺒﺎﻝﺴﻴف ﻓوﻗﻊ ﻓﻲ ظﻬر
.اﻷﻤﻴر ﺠرﺤﺎن
ﻓﻬب اﻷﻤﻴر واﺴﺘدار ﺒﺴﻴﻔﻪ ﺒﻀرﺒﺘﻴن ﻓﺈذا
.ﻫﻤﺎ ﻴﺴﻘطﺎن
اﻨﻘطﻊ ﻤﻤن ﺴﻘطوا اﻝﻜﻼم وﺘردﻴﺎ ﻜﺠﺜث
.ﻫﻨﺎك
.أن اﻷﻤﻴر وﺴﻘط ﺜم ﻜﺎن ﻤﻨك ﺒﻪ اﻝﻠﺤﺎق
ّ ﺜم

.ﻓﻲ ﺤزن ﻜﺒﻴر رﻓﻌﺘﻪ وﺘﻠﻘﻔﺘﻪ ﺒﺎﻷﺤﻀﺎن
.ﻜﺎن ﻓوك ﻨﺎﺌﺤﺎً وﻋﻴﻨﺎك ﺒﺎﻝدﻤﻊ ﻤﺎطرﺘﺎن
اﻨﻔطر ﻗﻠﺒك وﻝﻜن ﺤﺎﻤﻴك ﺘﻔﺘﺤت ﻋﻴﻨﺎﻩ
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His passion soared
out of bounds,
and he wanted you
for himself.
And you, woman,
when you saw
the prince,
you felt
desire.
You faced him.
He looked at you;
you stood looking
at him.
In that look
you mixed
your souls.
Your girl friends
saw the prince’s
royal robers,
and disappeared;
they were afraid
since he was the
son of the king
of the sea-bounded earth
He said to you,
‘I am the son
of the King of Vanci.’
He sang,
‘Oh! chaste hunter’s daughter,
Your beauty is amazing!
Today I have found
the fruit of my birth
as a young man.
As soon as I saw you,
I loved you.’
You controlled
the immense love
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:ﻓﻘﺎل
ﻴﺎ ﻓﺘﺎة! ﻤﺎ ﻋﺎد ﻝﻲ ﻋﻤر دﻗﺎﺌق واﻝروح ﻓﻲ
.زوال
.ﺤدﺜﺎ ﻝﻶﻻم
ً إﻴش ﻴﻔﻴد اﻝﺒﻜﺎء ﻝﻴس اﻝﻤوت ُﻤ
ﻴﺎ اﻤرأة! روﺤﺎﻨﺎ ﺒﺎﻷرض ﻤرة أﺨرى
!ﺴﻴظﻬران
أﻴﺘﻬﺎ اﻝذﻫﺒﻴﺔ! ﺴﻨﺤﻴﻰ ﻓﻲ ﺴﻌﺎدة أﺨرى ﺤﻴن
.أراك
ﺴوف ﻨوﻝد ﻤرة أﺨرى أﻴﺎ ﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل
!اﻝﻨﺴﺎء

ًﻤﻨﺢ ﻤﻴﻼدا
َ ُﺴﻌﻴد أﻨﻲ ﺴوف أﺤﻴﻰ ﻤﻌك وأ
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in your heart,
and you said,
‘Sire,
it is said that
in your palace
there are
five hundred women.
It is said that
there are none
to compare
with them
in beauty.
It is said that
they are educated.
It is said that
their singing will
melt a stone.
It is said that
they are well-versed
in many types of dance.
You must live
in love
with them.
I don’t wish
for royalty.
I am a mountain
hunter’s daughter,
will the mighty lion,
able to kill,
marry a ditch-rabbit?
Will the glorious emperor,
able to conquer kingdoms,
marry a hunters’ girl?
We will live
as faithful wives,
but even if the
emperor of the earth
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."ﺒﻌد ﻤﻴﻼد
أﻏﻠق ﻋﻴﻨﻴﻪ واﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ظﻠت ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻪ
.ﺒﺈﺸراق

ِ
ﻓﺘﺤوﻝت إﻝﻰ طﺎﺌر ﻤن أﺜر ﺴﺤر أﻝﻘﺎﻩ ﻋﻠﻴك
.ﻤﺎﺘﺎن
ﻝﻜن أﻤﻴرك ﺸﺎب ﻓﻲ ﺒﻠدة ﺘﺎﻤﻴل ﻨﺎدو ذات
،اﻝﺜراء
وﻫﻲ ﺒﻠدة ﻗرﻴﺒﺔ ﻤن ذﻝك اﻝﺸﺎطﺊ ﺸﺎطﺊ
.اﻷﻋﻤﺎق
 وﻴﺴﻤﻊ ﻤﻨك طﻴب،ﺴوف ﻴﺠدك ﻓﻲ ﺒﺴﺘﺎن
،اﻷﻏﺎن
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desired, we do not go
as wives of price.
I pray of your
golden feet,
please leave.
My girl friends have all left
me and gone! What
shall I do?’
You said,
Your heart
was afraid.
But the king’s son knew
your growing love
by the sign in your eyes.
He came to your side,
and pecked a kiss
that made your cheek
turn red. You showed
anger and moved away.
But what are manners
to lovers? He jumped
and came over to you,
and what he said
was heart-rendering:
‘Is there another girl
on this earth besides
you? Oh! my body!
Gold! Shinning jewel!
New nectar! Pleasure!
You are my only
wife! You are my
only queen! You
are my only help-mate.
You are my only
family Goddess! Will
I ever think of any other
woman? How can you
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.ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘوارد ﻋﻠﻴك ﺨواطر اﻷﺤزان واﻵﻻم

ِ ﻴﻘﻊ ﻤرة أﺨرى ﻓﻲ
ﺤﺒك ﻤن رﺒﺎط ﻤﺎﻀﻲ
،اﻷﻋﻤﺎل
أﻴﺘﻬﺎ اﻝﻜوﻴل اﻝﺼﻐﻴرة! ﻫﻜذا اﻝراﻫب اﻝﻌظﻴم
.ﻗﺎل
 أﻨﺎ ﻜوﻴل وذاك اﻷﻤﻴر، "أﻴﺎ ﻤﻌﻠم:ﺜم ﺘﺤدﺜت
،إﻨﺴﺎن
 ﻓﺤﺘﻰ ﻝو ﺒﺎﻝﺤب ﻜﺎن،ﻴﻘوم ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻋظﺎم
،ﻝﻨﺎ اﺠﺘﻤﺎع
ً ﺒل ﻝن ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻨﺎ أﺒدا،ًﻓﻠن ﻨﺴﺘطﻴﻊ أﺒدا
.زواج
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doubt me? We
will go right now
to your house, and
I will speak my heart
to those of your house,
I will explain my state.
I will marry you
in the vedic way,
Oh! queen of women!’
He tapped his right hand
and made it a vow.
You bubbled.
Your hair stood
on end. Like a
great ocean wave,
you lost your modesty
in the joy that
came to you then.
You felt as though you had slipped
into sleep, as though you passed
into a blissful dream.
You loved the prince’s strong shoulders,
and you made up your mind
to taste the honey
of his lips. And
the emperor’s son drew
to you, like a bee
to honey, like iron
to a magnet. He desired
you. But while he was drinking
your flower-petal lips;
‘In broad daylight!
Look at this act
of the daughter
of sin!’
Nettai - Kurankan appeared.
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أﺘُرى اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻨطق ﺒﻬﺎ اﻷﻤﻴر ﻋﻨد
،اﻝﻤﻤﺎت
أﺘُرى ﻝﻬﺎ ﻤن إﺜﺒﺎت؟ ﻫﻜذا طرﺤت أﻨﺎ
.اﻝﺴؤال
ِ  ﻜﻤﺎ و، "ﻴﺎ ﺒﻨﻴﺘﻲ:ﻓﻘﺎل اﻝﺤﻜﻴم
ﻝدت ﻓﻲ ﻫذﻩ
ُ
ُ
،اﻝﺤﻴﺎة
اﺒﻨﺔ ﻝﺼﻴﺎد ﻓﻲ اﻝﺠﺒﺎل ﻓﻲ ﻤﻨﺤدرات
.ﻓﻴﻨدﻫﻴﺎس
ﻓﻜذﻝك ُوﻝِد ﻤﺎﺘﺎن وﻜوراﻨﻜﺎن أﺸﺒﺎﺤﺎً ﻓﻲ
.اﻝﻐﺎب
وﻋرﻓﺎ أﻨﻪ ُﻤﻘدر زواﺠك ﻤن اﻷﻤﻴر ﻓﻲ ﻫذﻩ
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He stammered,
‘Our engagement
was final,
and she has turned it
into dirt! She has
destroyed my honour!
Look at this exposure
of the beggar-girl,
she who is engaged!’
Fire rose
in his heart.
In two parts of leaps,
a body running sweat,
eyes running fire,
Matan came, too,
and stood still:
someone had told him
that Kurankan,
the bridegroom,
had come to the
village, and gone
to the woods to listen
to Kuyili sing and play.
But Matan did not see the son
of the hunter king
from Honey Mountains.
He did not see Nettai-Kurankan
standing there like a tall tree.
These two men saw
only the one act
of the woman Kuyili
enjoying a foreigner.
They knew nothing else.
Matan saw that alone,
and the other man
saw so, too.
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،اﻝﺤﻴﺎة
ﺤوﻻك ﻝﻜوﻴل وﻫﻤﺎ ﻴﺘﻌﻘﺒﺎك
ّ ًوﻜﻤﺎ ﻓﻌﻼ ﻗدﻴﻤﺎ
،اﻵن
 أﻤﺎ ﺘﺴﻨﻰ ﻝك أن ﺘﻌرﻓﻲ ﺤﺘﻰ،أﻴﻨﻤﺎ ذﻫﺒت
"اﻵن؟

 ﻴﺎل اﻝﻘدر! "أﻤن اﻝﻌدل ﺴﻌﻰ أﻫل:ﻓﺼﺤت
،اﻝﻤﻤﺎت
اﻀﺎ ﻝﻸﺤﻴﺎء ﻴﺴﻘوﻨﻬم ﺼروف اﻝﻌذاب؟
ً اﻋﺘر
ﻝو أن ﺒﻤﻘدور اﻝﺸﻴطﺎﻨﻴن ﺠﻌﻠﻲ وأﻨﺎ ﻓﺘﺎة
،ﻤﺜل اﻝﻔﺘﻴﺎت
 ﻓﻌﻨد ﻝﻘﺎﺌﻲ ﺒﺤﺒﻴﺒﻲ ﻜﻴف،ﻝدت
ُ أﻨﺴﻰ ﻜﻴف ُو
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The son of the emperor
and that virgin girl
in true bliss
did not open one eye.
Closed, and enjoying
the nectar - joy
of soul-mixture,
there were four eyes;
and, set a fire
from seeing those eyes,
four more eyes.
lost their
senses.
Matan ran out,
drew his sword
to kill
the royal man;
Nettai-Kurankan, too,
brandished his sword.
See!
Two cuts fell
Upon the prince’s back.
Instantly the kingly man
turned, drew his sword,
and in two puffs
he downed them there.
The fallen men lost
their speech
and lay there corpses.
And then the prince
groaned and fell.
And then you,
in great sorrow,
you lifted him up
on your lap.
Your mouth lamented;
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ﺴﻴﻔﻌﻼن؟
رﺒﺎﻩ! أﻴﺘﻐﻴر ﻫذا اﻝﺤﺎل؟" واﻝراﻫب اﻝﻌظﻴم
:ﺒﺜﺒﺎت أﺠﺎب
 ﻓﻲ ﺒﺴﺘﺎن ﺒﺄرض ﺘوﻨداي،"أﻴﺘﻬﺎ اﻝﻜوﻴل
،ذات اﻝﺜراء
ﺴوف ﻴﺠدك اﺒن اﻹﻤﺒراطور وﻋﻘﻠﻪ ﺴوف
،ُﻴذاب
ٍ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺼدﺤﻴن ﺒﻪ ﻤن
أﻏﺎن ﺜم ﻴﺴﻘط ﻓﻲ
.ﻫواك
 ﻝﻠﺴﺤر اﻷﺴود، اﻝﺸﻴطﺎﻨﺎن ﻴﻌﻤﻼن،واﻵن
،ﻴﻨﺴﺠﺎن
ﻋدداً ﻻ ُﻴﺤﺼﻰ ﻤن اﻻﺨﺘﻼﻗﺎت اﻝزاﺌﻔﺔ
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your eyes rained;
your heart was wasted;
but your protector
opened his eyes
and said,
‘Oh! girl!
I will not live
any longer.
In a few moments
I will relinquish
my soul.
There is no use in
crying.
There is no pain in
dying.
Woman!
We will both
appear again
on earth!
Oh! gold!
When I see you,
I will love you!
I will live in
happiness
with you.
There will be
another
birth.
Oh! queen
of women!
I am happy.
I will
live
with you. I
will be
born again.’
He closed
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،ﻴﺤﻴﻜﺎن
ﺴوف ﻴﺠﻌﻼن ﻋﻘل أﻤﻴرك ﻴﺸﻌر ﺘﺠﺎﻫك
،ﺒﺎرﺘﻴﺎب
ﺒل ﺴوف ﻴﻌﺘﻘد أﻨك ﻤﺨﺎدﻋﺔ وﻴﻜﺜر ﻓﻲ
،ﻋﻘﻠﻪ اﻝﻀﺒﺎب

ﺴوف ﻴﺘﺄﺠﺞ ﺒﺎﻝﻐﻀب ﺜم ﻴﻘرر ﻋﻨك
.اﻻﻓﺘراق
ﺴوف ﺘرﻴن ﺒﻌدﻫﺎ ﻤﺎ ﺴوف ﻴﺤدث ﺤﻴن
،ذاك
 ﻓﻘد ﺤﺎن اﻝوﻗت ﻷداء ﺸﻌﺎﺌر،أﻤﺎ اﻵن
."اﻝﻤﺴﺎء
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his eyes.
A smile of joy
stayed on his face.
The dead
man’s face
shone.
You have become a bird
now, through a spell
Matan cast upon you.
But your prince
is a young man
in rich Tondai Nadu,
in a town near
the shore of the Deep.
He will find you
in a grove, and hear
the good song you sing
when you feel tender.
Through the bonds
of old deeds
he will love you
again,
little kuyil!
Thus spoke
the great saint
of Southern Potiyil
I spoke:
‘Swami, I am
a kuyil, and
the prince
is a human
who does great
things. Even if
love joined us,
we could us,
we could never
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ﻫﻜذا ﺘﺤدث اﻝراﻫب ﺜم إذ ﺒﻪ ﻴذﻫب ﻓﻲ
.اﻝرﻴﺎح
ﻴﺎ ﺤﺒﻴﺒﻲ! ﻝم أﻏﻴر اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ وروﻴﺘﻬﺎ ﻝك
.ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻗﺎل
آﻩ وآﻩ ﺒﻌد آﻩ! ﻜﻴف ﻝﻲ ﻗذﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠب ﻤن
اﻝﻜرام؟
ﻤﺎ ﻝﻲ ﻋﻠم أﻴﻬﺎ اﻝرﺠل اﻝﻨﺒﻴل! ﻤن ﺤﺒك ﻫل
ﻝﻲ إﻨﻌﺎم؟
 ﻓﺎﻤﻨﺤﻨﻲ اﻝﻤوت وﻝﺘﻘﺘﻠﻨﻲ،أو إن ﻝم ﺘﺤﺒﻨﻲ
!ﻴداك

ارﺘﻤت ﻓﻲ ﻴدي ﺒﻌد أن ﻨطﻘت ﺒﻬذﻩ
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marry.
The words spoken
by the garlanded
prince, when he lay
dying, won’t prove
false,
will they?’
I asked.
The sage said,
‘Little girl,
in this life as well
you were born the daughter
of a mountain hunter
on the slopes
of the Vindhyas.
But both Matan and Kurankan
were born ghosts of the forest.
They found you
and knew you would
marry the prince
in this life,
as of old;
and they changed you
into a kuyil.
They follow you now
wherever you go
didn’t you know?’
I spun.
‘Oh! Fate!’ I cried.
‘Is it fair for those
who have died, to torment
those who are alive?
If those devils can make
me, a simple girl,
forget my own birth,
what will they do
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.اﻝﻜﻠﻤﺎت
أرأﻴت؟ ﻜﻴف ﻴﻤﺘﻠﺊ ﻋﻘﻠﻲ ﺘﻔﻜﻴ اًر ﺒﻘﺘﻠﻬﺎ؟
،ﺤﺘﻰ اﻝﺸﻴطﺎﻨﺎن
أﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻤرأة ﻴﺸﻔﻘﺎن؟ أو إذا ﻋﻤﻼ اﻝﺴﺤر
،دون إﺸﻔﺎق
أﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋن اﻝﺸﻔﻘﺔ اﻹﻨﺴﺎن؟ وﻴﺘﻠﺒﺴﻪ
وروﺤﺎﻨﺎ ﻓﻲ اﻤﺘزاج؟

 أﺴوف ﻴﻔﻠت ﻗﻠب،ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺒوح اﻤرأة ﺒﺤﺒﻬﺎ
ﻤن اﻝذوﺒﺎن؟
ﻝﻌﻴﻨﻲ ﻓﻴﻬﻤﺎ
وﺒﺎﻝﺤب ﻀﻤﻤﺘﻬﺎ ﺒﻴدي ورﻓﻌﺘﻬﺎ
ّ
،ﺘﺘﻤﻠﻴﺎن
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when I see my lover?
O my lord! Can’t this
be changed?’
And the great saint,
he who has certainty,
replied,
‘Female kuyil,
in a grove
in the rich Tondai Land
the emperor’s son will see
you. His reason
will melt in your song,
and he will fall
in love with you.
Now the two
devils will work
much magic, black magic, and
they will design a myriad
of false appearances.
They will make
your brave prince
doubt you, and
he will even think you
a cheat.
His mind will cloud
over;
he’ll be
horribly angry
with you, and he’ll
decide to leave you.
And you will see then
what will happen next.
Now, it is time for
my evening rituals.’
Thus spoke the saint,
and he was gone
into the wind.
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ِ
ﻓﻲ ﻤﻸت ﻤﻨﻲ
ّ
ّ ﻓﻘﺒﻠﺘﻬﺎ ﺜم ﻫﻤت وﻤﺘﻌﺔ
.اﻝروح واﻝﺠﻨﺎن
!وﻓﺠﺄة! إذ ﺒﻲ ﻻ أرى ﻜوﻴﻼً! ﻤدﻫش
!أﺘﻌرف اﻷوﺼﺎف
!أوﺼﺎف اﻝرﺤﻴق رﺤﻴق ﻤﺤﻴط اﻝرﻏﺒﺎت

ﻤﻌﺠزة! أﻨوﺜﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ ﺼﺎرت
!ﻜﺎﻹﻝﻬﺎت
اﻤرأة وﻗﻔت ﻤﻌﻲ ﻫﻨﺎك! ﻓﻲ ﻤﺘﻌﺔ ﻋﻴﻨﺎﻫﺎ
ﻝﻲ ﺘﻨظران
، آﻩ ﻴﺎ ﺴﻴدي! آﻩ،ﻝوﻫﻠﺔ ﺜم أوﻤﺄت ﺒرأﺴﻬﺎ
ﻜﻴف أﻏﻨﻲ ﺒﺠﻤﺎﻝﻴﻬﺎ ﺒﻠﻐﺔ اﻝﺘﺎﻤﻴل؟ أﻋﻨدي
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O! my lover!
I have not changed
this for the retelling.
I have told you all
that great saint said
as it was.
Oh, oh, oh!
How will you take it
in your holy heart?
I do not know,
O Noble One!
In love grant
me your grace;
or if you have
no love, then
grace me with death;
kill me by your
hand!
And she fell
into my hand
with those words.
See? How could my
mind to kill her
prevail? Won’t devils,
even, pity
a woman?
Or if devils with no pity
work sorcery,
wouldn’t any human
have pity?
Does doubt last
long, when mixed
with love?
When a woman declares
her love, is there
anyone here
whose heart wouldn’t
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،أوﺼﺎف
أﺼف ﺒﻬﺎ ﻜﻴف أن ﺒﺤر ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻝرﺠل
ِ ُﺘ
ﻐرﻗﺎن؟
أو ﻫل ﺘُﺤﺼر ﻜل ﻗﺼﻴدة ﻤﺘﻔﺠرة ﻤن
ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎت؟
 ﻨﺴﻴﺎن أﻀواء،أو ﻜﻴف ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻲ اﻝﻨﺴﻴﺎن
،اﻷﻗﻤﺎر
اﻝﺘﻲ اﻨﺘﺸرت ﻋﻠﻰ أﺴﻨﺎﻨﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﻤﺸرﻗﺎت
،اﻝﺼﺎﻓﻴﺎت
 ﺒﻴن ﺸﻔﺘﻴﻬﺎ اﻝﻠواﺘﻲ ﻝﻠﻔواﻜﻪ،ﺒﻴن ﺸﻔﺘﻴﻬﺎ
ﻤﺸﺒﻬﺎت؟
 ووﻗﻔﺘﻬﺎ،ﻫل ﻷﺤد وﺼف ﺤﻼوة ﺠﺴﻤﻬﺎ
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melt?
With love, then,
I took that rare kuyil
in my hand.
I held it in front
of me and looked
at it, and I
kissed it,
drunk with a joy
that was catching
on fire.
Suddenly! No longer
did I see
a Kuyil!
Amazing!
Amazing, You could not
describe it!
The Nectar
of the Ocean of Desire!
A miracle!
Womanliness itself
became a goddess!
A woman stood there!
In joy
she looked straight
at me
for a split
second.
She bowed
her head a little
Oh Lord!
How can
I sing
her beauty
in Tamil?
Am I the one
to describe how
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،واﻝﻘوام
 ﻫذﻩ، اﻝﻤﻠﻜﺔ، اﻝﺠوﻫرة اﻝﻤﺘوﺴﻠﺔ،وﻫﻨداﻤﻬﺎ
،اﻝﻔﺘﺎة
 وﻷﻫل اﻝﻌﻠم ﻤﻨﻲ،وﻫﻲ أﺤﻠﻰ ﻤن اﻝﻌﺴل؟
:ﻫذا اﻝﻤﻘﺎل

ﻫذا ﻋﺼﻴر ﻓﺎﻜﻬﺔ اﻝﺸﻌر ﺠﺎد ﺒﻪ ﻫذا
،اﻝﻘوال
ّ اﻝﺸﺎﻋر
ﻤن ﻗطر اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ واﻝرﻗص ﺼﻨﻊ أﺤﻠﻰ
،اﻝﺨﻠطﺎت
 وﻫﻜذا ﺒراﻫﻤﺎ ﻝﺠﺴم،دﻓﺄﻩ ﻓﻲ ﺸﻤس اﻝﺤب
.ﻫذﻩ اﻝﻤرأة ﺨﻼّق
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her two eyes
swallow
a man?
Will all the poems
floating in her eyes
be caught
in words?
Will I ever be able
to forget the moonlight
which spread
on her pure shining
white teeth
in her lips
like open fruit?
Could anyone else
describe the goodness
of her body, her modest
posture, her build,
and her dress,
this entreating jewel,
this woman, this
queen, this
girl,
sweeter
than honey?
Yet this will I say,
for the learned:
to the juice squeezed
from the fruit of poetry,
he added all the distillations
of music and of
the dance; he mixed in
the sweetest nectar
and warmed it in the sunshine
of love; and thus did Brahma create
the body of this woman.
I looked at her.
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وﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﺒﻌد أن
ﻨظرت إﻝﻴﻬﺎ
ّ ،وﺘوﺠﻬت
ُ
.أﺨذﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﺤﻀﺎن
وﺜﻤﻠت ﻤن
ﺒت ﻤن ﺨﻤر ﺸﻔﺎﻫﻬﺎ اﻝﻔواح
ُ
ُ ﺸر
،ﻓرط اﻹﺤﺴﺎس
ٕواذ اﻝﻔﺘﺎة اﻝﺠوﻫرة إﻝﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ اﺨﺘﻔﻰ ﻜل
،ﺸﻲء واﻝﺒﺴﺘﺎن
 ﺜم ﺒﻌدﻫﺎ أﻓﻘت وﻋﻨدﻤﺎ أﻨﺎ،وأُﻏﺸﻲ ﻋﻠﻲ
،ﻓﺘﺤت ﻋﻴﻨﺎي
وﺠدت ﻜﺘﺒﻲ اﻝدراﺴﻴﺔ واﻝﻤرﻗم وﻜوﻤﺔ
ِ ﻤﺠﻼﺘﻲ
،اﻝﻘدام
 ﻜﻠﻬم.وﺨطوط ﺤﺼﻴرة اﻝﻘش اﻝﻘدﻴﻤﺔ
،أﺨﺒروﻨﻲ إذ ذاك

பாரதியா பாட க

I drew to her,
and I hugged
her. I kissed her.
I kissed her fragrant
wine lips.
I was drunk
with passion,
and the jewel girl beside me,
the grove and all
disappeared, and I
fainted.
I came to, later.
In my sight,
when I opened
my eyes, were
my old schoolbooks,
my stylus, my pile
of old magazines,
the lines on my old
straw mat. They all
told me I was back
in the bouse
at home.
And then I knew
that the grove, the
kuyil, the love, the story
I have told and all that it
was all an invention
of my imagination
in the beauty
of an evening.
O wise professors!
though this be fantasy,
might there be a little room
to expound it, philosophically?
Tell us its
meaning!
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أﻨﻲ ﻜﻨت ﻫﻴﻤﺎﻨﺎً ﻓﻲ اﻝدار وﻋرﻓت ﺒﻌدﻫﺎ أن
،اﻝﺒﺴﺘﺎن
واﻝﻜوﻴل واﻝﺤب واﻝﻘﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﻜﻴت وﻜل ﻤﺎ
،ﻗد ﻜﺎن
ﻫو اﺨﺘراع ﻤﺨﻴﻠﺘﻲ ﻓﻲ ﺒﻬﻲ ﺠﻤﺎل إﺤدى
.اﻷﻤﺴﻴﺎت

 ﻤن ﺨﻼل ﻫذا،أﻴﻬﺎ اﻷﺴﺎﺘذة ذوو اﻝﺤﻜﻤﺔ
،ﻓﻠﻴﻜن اﻝﺨﻴﺎل
أﻴﻤﻜن أن ﺘوﺠد ﻏرﻓﺔ ﺘﺴﻊ ﺸرﺤﻪ – ﺒطرﻴق
اﻝﻔﻠﺴﻔﺎت؟
!أﺨﺒروﻨﺎ ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩ
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நாளி

கல க மிலா ெச

றிட

- வ தி

ைன யைட ேத '' எ

வா வி

 ﺼدﻴﻘﻲ-  ﻜرﻴﺸﻨﺎ-١

;-அ த

வி லாள தைலவைன ெகா
வழிெயா

மைழ

[ أﻏﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺎن ]ﻜﺎﻨﺎن ﺒﺎﺘو٤٥-١٣

ேபாவ த ேக - இனி

ன வழிெய

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ண

ணெவ ற
.

3

ﺘﻌرﻀت ﻝﻠﻔرﻴد اﻝراﻤﻲ
ﻋﻨدﻤﺎ
ُ
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ேக டெபா தி
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ெபா

ெகா

வா

; - எைன

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﻨظﻴر
ُ  ﻤن رﻓﻌﺘﻪ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ،ﻜﺎﻤﺎ

பா ;

ெசா
ேக

ெபா

தி

ஆ ட க
ஆ த

கா

பா

ெச தி வா ; - எ

நா ட தி ெகா
நா

ட

ஓ கி ய

தி வா

மி

தி

ப

ன

தி

ெக ட
- ெப
வா

வா

களி தி

ைதெசா

ﺒﻜل ﺨﺎﺘم ﺼوﻝﺠﺎن ﻝﻨﺎ ﺒﺎﻝﻐﺎب

நாள

ழ ைதக

சிாி

வா

; - சி

ெவ ள ைத ேபால
தவி

ைதக

.

ﺤرر اﻝﻌﻘول ﻓﻤﺎ ﺼﺎرت ﺘﻬﺎب

ெசா
5

اﻝﻘواد
ّ اﻝﺴواق
ّ ﺒﻘﻠب اﻝﻤﻌرﻜﺔ ﻫو

ேபா விைள யா
வா

;-ந ல

ன மகளி வச பட ேவபல

மாய க
ெசா

தி

வா

ன ப நட வாவி

ேலாமிக
வா

த

, ஐயேகா! பி

சக தினி

வி

ﻤﺎ ﻝﻪ ﻤﺜﻴل ﻫو اﻝواﺤد ﻓﻲ اﻨﻔراد

; - அவ

ெதா ைல யிைழ தி
ைன யிழ

أﺴﻴر
ﻝطرﺤﻪ
َ
ُ اﻷرض ﺜم ﻋﻨﻪ

ட ேபாதினி

ெடா

பாசிைய ெய றி வி
ெம

4

; - ெந சி

வா

ப ள தி ேலெந

ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻔﻲ وﻴﺄﺴﻲ ﺴﺎﻋدﻨﻲ

ணைன ேபால

வ ெகா

க ள ைத ெகா
னால

வ

;-அ

டவ ேவ ள ேரா?

உ ள தி ேலக

சி

ற

ண வா

ட தி ேலயி த க

காறி

பா

றி பிைன இஃெத

ெசா

ெகா

க

வா வதி ேல

;-க
.

ண
6
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ேகாப தி ேலெயா

ெசா

கிட ெச தி

வா

தாப திேல ெயா
தளி

; - மன
மகி

சி

وﺠدﺘﻪ ﻴﻌطﻴﻨﻲ ﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن دواء

திட ெச தி வா ; - ெப

ஆப தி னி வ

ப க தி ேலநி

அதைன வில கி

வா

தீைமக
உ

ெகா

றி

;- ட

சிக

ேபா வ

வா

.

ٕواذا اﻀطرﺒت ﻤن ﻗﻠﻴل ﺨوف
7

ைம தவறி நட பவ த ைம

உைத
வ

ந

மா திர ெபா க

மைலமைல யா ைர பா
ெப

ைம

பி த

;-ந ல

ண ைட யா ; - சில ேநர தி

إذا ﺘرﻜت اﻝﻜﺒر ﻗﻠﺒﻲ ﻴرﺘﺎح

ண ைட யா ; - மிக

ைம

தழ
ெகா

ண ைட யா ; சில ேநர
ண ைட யா .

ைட யா

ெமாழிக

தறி யா ெசா
ந லவ

ெகா

நய ற கா தி
அ லவ
அழ னி

8

ﻓﻬو ﻴﻜﺴوﻩ ﺘواﻀﻊ اﻝﺘراب

ெகாைல க சி டாத மறவ

ணமிக தா
ெசா

وﺠدت ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﻤﻘوﻴﺎت ﺒﺼﻔﺎء

கி வா ; - அ

ைமயி னாலவ

த

ﺴﻘطت ﻓﻲ ﻤرض أو أﻝم
إذا أﻨﺎ
ُ

சிாி

ெச

தீப தி ேலவி

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

;-க

ண

واﻝﻨﻔﺎق ﻓﻠﻴس ﻴﺤﺒﻪ ﻜﻠﻪ

ழ ைதக ; ேபாெலா
வா

;-எ

தீ

ந

வா

;-க

விட தினி
ெகா

யா

وﻴﻨﺄى ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﺸﻤﺌزاز

ணா
ண

ேநாயி
.

9
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காத
க

விைளய மய கி
மகி சி திர தி

ேமா
ேவத
ேம

பா

த

ண

யாவி

கா
னிவ

பர ெபா

கா

வா

தி

ேமதிற

 ﻓﻜرﻤﻪ ﻓﻴﻀﺎن ﺒﺎرد،وﻜﺴﺘﻪ اﻝطﺤﺎﻝب

ண வினி
;-ந ல

ைர ெதைன இ

திக

إذا ﻜﺎن ﻗﻠب ﻤﺘﺴﺦ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻨﻘﻊ راﻜد

னி

; - உய

த

கீைத

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

- பைக

பைட ெதாழி

றிய ப

கீ

238

ேவ

ﻴﻨظف ﻜل ﺠزء ﻤﻨﻪ وﻝﻜل وﺴﺨﻪ طﺎرد

ற ெச தவ
.

10
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13.45. Kannan Song
1. Kannan - My Friend
Love-lorn I sought his help t’elope

إذا اﻨﻀﺒط اﻝﻤزاج ﻓﺘراﻩ ﻜطﻔل ﻴﻠﻌب

With Subhadra golden-hued;
At once he cheered me up with hope
O’the wedding which ensued.

1

ﻤن ﺨﻼل ﻋدم اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝذات ﻴﻔرح

When up against that archer rare, Karna of matchless worth, -

ٕواذا ﻜﺎﻨت اﻵﻨﺴﺎت ﺒﻨظرﻩ ﺘﻨﻌم

He helped me out of my weak despair
To fell him to the earth.

2

Through all our wand’rings in the forest wide
He freed our minds from fear;
In the thick of the fight as my charioteer and
guide,
He was without a peer.

3

ﻴﻤﺴك ﺒﻘﻠوﺒﻬن ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻪ اﻝﻤطﻠق
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﻤن ذا ﻴﺄﻤل أن ﻴﻜﺎﺒد أن ُﻴﺤﺼﻲ

When caught in the grip of sickness or pain,
He offers a certain cure;
But when distraught by worries vain,
His words are a tonic pure.

4

 ﻤﺜل رﺴﺎم أو ﻤﻐﻨﻲ،ﻨﻌﻤﻪ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ
ِ
اﻷﺴﻠوب
 ﻤﺘﻔرد ﻓﻲ اﻝﻨﻐم و،أو اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ

When empty pride my heart elates,
He humbles it to the dust;
The hypocrite he wholly hates,
And shuns him in disgust.

5

Where th’unclean heart like a stagnant pool
Is mantled o’er with green,
His grace like a flood of waters cool
Flushes it wholly clean.

6

إﻨﻪ ﻴﺴﻜن ﻓﻲ ﻗﻠب ذوي اﻷرواح اﻝﻴوﻏﻴﻴن

When the mood is on, like a child he plays
With unself-conscious glee;

 ﺒﺄﻏﻨﻴﺔ اﻝﻐﻴﺘﺎ]ﻝﻺﻝﻪ[ ﺘﺒدد:اﻝﻔﻴدا ﻴﻨﺒﻲ

Perchance if maidens on him gaze,
He holds their hearts in fee.

7

ﻤﺨﺎوﻓﻲ

Who can hope t’exhaust the list
Of his graces versatile, As singer, painter, strategist,
Unique in theme and style,

8

He dwells in the hearts of Yogic seers,
The Vedas Him proclaim:
His Gita dispelled all my fears I’ll glorify His name.

9

.وﻝﺴوف أظل دوﻤﺎً ﻻﺴﻤﻪ أﻤﺠد وأﻨﺤﻨﻲ
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2. க

ண

எ

சீட

யாேன யாகி எ னலா பிறவா
யா
அைவ மா இர
யாேதா ெபா ளா மாய க
எ

னி

எ

ைன

அறிவினி

 ﻜﺎﻨﺎن – ﻤرﻴدي-٢

ேவறா

ண ,

ைற தவ

ைண ெகா

ய சியா
எ

ேபால

,எ

னைட பழகலா

اﻝذي ﻫو ﻝﻴس أﻨﺎ

எ

ெமாழி ேக டலா
ேனா

ேபால

,

யா ெசா
கவிைத எ மதி யளைவ
இவ றிைன ெப ைம யில கின ெவ
வா

ேபால

,க

ண க வ

சீடனா வ ெதைன ேச

.

.إﻨﻪ ﺸﻲء ﻏﺎﻤض وﺼوﻓﻲ

தன , ெத வேம!

அ வைல பி

ன

ப டன ெதா ைல பலெப
உள திைன ெவ
ெவ ல

,

தானக

டாேத

றிேட

பாரத ;

பிற தைம தாென

சி ைமயி னக றி சிவ திேல நி
ேள ெதளி

உ றிேட
மா த
இ ப தி

.ﻜﺎﻨﺎن ﻋن اﻝﻔﻬم ﻤﺘواري
،وﻜﺄﻨﻪ ﻜﺎن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ

; உலகிைன

15
த

،وﻝﻜن ﻫل ﻫو ﻤﻨﻪ وﻤﻨﻲ
.وأﻴﻀﺎً ﻴﺨﺘﻠف ﻋﻨﻪ وﻋﻨﻲ

10
ேபைதேய

,

أﻨﺎ ﻫو وﻜذﻝك ﻏﻴري

ைட

5

ேம பா ெட த ேவ

க

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

240

ச

த

பிலா மகி

; இ த சக திேல

,
சி

ள

ற யெரலா மா றி
த
எ ணிய பிைழ ெகைன

إﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻋﻘﻠﻪ
ّ
وﻤن ﺜم ﺒﻤﺴﺎﻋدﺘﻲ
وﺠﻬدي وﻤﺼﺎﺤﺒﺘﻲ
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وﺘﻔﺎﺼﻴل إرﺸﺎداﺘﻲ

20
த

டைன ாி திட தா

மாய க
க

ண

சிக

வ
றி

ள

ெவ

வா

ெகா

,

ெதைன சா

,

, லைமைய விய

ப வைக யா அக ப
ெம

,

ற ெச தா ;
கிழவி கிஃேதா

ட ; யா

உய நிைல ப
''இ

ன

த

ம

இ

ﺴوف ﻴﺼﻴر ﻤرﻴدي

ஊ கமி கவனா ,

இ வைக ெமாழி திேட
வி

கவைன

ெச திேட , இவேரா

பழேக ,

ﻫل ﻴﻔﻜر ﻓﻲ ِﺸﻌري

இைனயன

ேப ,
ன

க றிேட , இ

ன

க பா ,

ﻫل اﻝﻔﻜر واﻝﻤﻨطق ﺒﺎﻝﺒﻬﺎء اﻤﺘﻠﺌﺎ؟

30
இ

ﺴوف ﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﻌظﻤﺔ
ﻜﺎﻨﺎن ذﻝك اﻻﺨﺘﻼﺴﻲ

25
அவலா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

னவ

ற ெகா , இ

என பல த ம

எ

ெத

னைவ வி
ேதாதி,

ஓ விலா தவேனா

யி விட லாேன .

கைதயிேல கணவ

ெசா

எதி ெச

،رﺒﺎﻩ! ﻜم ﻤن ﻤﻌﺘوﻩ وأﺤﻤق أﻨﺎ
،ﺤﺘﻰ وﻗﻌت ﻓﻲ ﻓﺨﻪ! ﻴﺎل اﻝﺒﻼﻴﺎ

ெக லா

மைனவிேபா , இவ

கா

வா ''

நா

35

!اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻌظﻴم اﻝﻤﻼﺤم اﻝﺘﻲ ﻜﺎﺒدﺘﻬﺎ
! وا ﺤﺴرﺘﺎ،"ﺠﻬﺎد اﻝﻨﻔس" ﻝم أﻗم ﺒﻪ

ெநறியின ெக லா ேநெரதி ெநறிேய
நட பா னாயின . நானில தவ த
மதி ைப

க

வா ைவ

ெத வமா ெகா

ட சி மதி

க

, யா

ணனா

சீட

40

கா

கைழ
ைடேய

,

ய வழிெயலா

"وﻝﻜن ﺴوف أطﻴل ﻓﻲ "ﻏزو اﻝﻌﺎﻝم
ت ﻤﺎ ﻋﻨدي رﻏﺒﺎت اﻝﺤواس اﻝﺨﻤس
ْ َاﺤﺘرﻗ

பாரதியா பாட க
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விலகிேய நட

விேநாதமி

உலகின ெவ

ஒ

தைலயா ெகா
இக மி கவனா
நட திட

க

க

றி

،وﻝﻜن ﺴوف أﺤﺎول ﻷﺠﻌل اﻝﻜل ﻓﻲ ﺴﻌد

,

கம தைன

சா ெபலா பழி ெசா
எ மன வ த

ேட

أن أﻨﻘﻴﻬم ﻤن ﺘﻠك اﻝﺸواﺌب ﺸواﺌب اﻝﻨﻔس

; நா பட நா பட

وأﻨﺎ ﻜﻤﺜﻠﻬم أﻓﺘﻘر إﻝﻰ ﻨﻘﺎوة اﻝداﺨل

45
க

ண

மி

தன

கழிப

வா னாகி,

நைடயி

தியி ெபாிேயா
கென றிவைன
ேறளன
ாி

.أﻨﺎ ﻤﺎ ﻋﻨدي ﺴﻌﺎدة ﻻ ﺘﺘﻜدر

வ தி டா . ெந சிேல ெயன

وﻝﻜن ّأﻨﻰ ﺒﻘﻤﻊ ﻝﻜدر ﺒﻨﻲ اﻝﺒﺸر

கிழவிய ெர லா கி
இக சிேயா ர க
நிைல

50
ேதா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

றிய வ

த

ெசா

.وﺠﻌﻠﻬم ﻜﻠﻬم ﻓﻲ ﺴﻌد ﻻ ﻴﺘﻐﻴر

ட படா .

தனா கிடநா
ய றேதா இைளஞ
பி தென
லகின ேபசிய ேப ெச
ெந சிைன அ
த திர பல

த ; நீதிக

ﻤن أﺠل ﻫذا اﻝﻐرور أﻨﺎ أﺘﺤﺴر

பல

وﻗد ﻋﻨﺎ ﻋذاﺒﻲ أﻜﻴداً ﻓﺄﻨﺎ ب

சா திர பல
55

ெசா

நா

க

ணைன ெதாைள திட

லாயிேன .
ேதவ நிைலயிேல ேச
மா
க

ட தவறி ம
ணைன நா

தீெயன ெகாதி

திடா வி
றா வ

ﻓﻜﺎن أن أﺘﻰ ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻪ

,

ண ,

கா திட வி
சினெமாழி

وﻤﺠد ﻜﺜﻴ اًر ﺘﺄﻤﻠﻲ
ّ وﻤدﺤﻨﻲ

பி
ைர

,

60
சிாி
ேக க

ைர

றி

, ெச ெளன வி

ேபசி கிளறி

எ தைன வைகயிேலா எ

,இ
வழி கவைன

,

ﺒطرق ﻋدﻴدة أُﻋﺠب ﺒﺤﺒﻲ اﻝذاﺘﻲ
ﺤوﻝﺘﻬﺎ ]ﻨﻔﺴﻲ[ ﻜﻬﻠﺔ ﻋﺠو اًز ﺒﺘﻘﻠﻴﻠﻲ ﻷﻜﻠﻲ
وﻜﺎن ﻫذا ﺒﺤق ﻜﻴل ﻤن ﺠرش اﻷرز

பாரதியா பாட க

ெகாண
ெனா
க

திட
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ய

ேற ; ெகா பய

பி தனா

கா டா ளாகி,

றிைல.

ண

أن أرﻓﻊ ﻨﻔﺴﻲ ﻝﻪ ﻫﻲ رﺴﺎﻝﺔ اﻝﺤﻴﺎة

65
எ வைக ெதாழி

எ

எ வைக பயனி
ர கா

க

கர யா

ணம றவனா ,
திழ தவனா ,

ெகா

ைட பிசாசா

யாேதா ெபா ளா , எ ஙேனா நி
இதனா ,

யா
க

றா .

70

அக ைத

மமைத

க

சின

ஆயிர

தாப

'எ வா ேற

ற;

ேட தீ

ேப '

இவைனேயா ெதாழி

நி

னி

ள ெத

கா தி

ேந

றி வா

ணி இைச தி

தி ேட

தனிேய என

،وﻻ ﺘﻘ أر ﻫذﻩ وﻻ ﺘﺘﻌﻠم ﻫذﻩ
" ﻻ ﺘرﻏب ﻓﻲ ﻫذﻩ:وﻻ ﺘزرع ﻫذﻩ

.اﻝدوام

ஒ வழி வ ய

ேவா மாயி

எ

وﻻ ﺘﺘﺤدث ﺒﻬذﻩ وﻻ ﺘطﻠب ﻫذﻩ

ﻫذﻩ أواﻤر وﻨواﻫﻲ اﻝﺼﻼح ﻫل أطﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ

எ திேன னாகி,
75

ஓாிட த

 وﻻ ﺘﺨﻠط ﻫذﻩ،"ﻻ ﺘﻔﻌل ﻫذﻩ اﻷﻤور

'எ வைக யா

ணைன ேந ற க

என ெப

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

. ஒ நா

أم أﻜون ﻜﻤﺜل زوﺠﺔ ﻤﻌﺎﻨدة ﻝﻴس ﻝﻜﻼم

'

சமய
க

ணைன

னி ெகா

.زوﺠﻬﺎ اﺤﺘرام
وﻜذﻝك ﻫو ﺘﺼرف ﻤﻊ إرﺸﺎداﺘﻲ ﺒت

,

80
''மகேன, எ

பா

அ

நீ

நி

னிட ெமா

வர பிலா ேநச

ைடைய; அதைனயா
ேக ேப

; நீய

; ேச

ைகயி

ெச திட

ேவ

மா த த

ெசயெலலா வ

ற

ந பி,
ப ேய
க

டா .

ﻗدس ﺸرف اﻝرﺠﺎل اﻝﻤﻤﻨوح
ّ أﻨﺎ ﻤن
،وﺤﻴﺎة اﻝﺸﻬرة واﻝﺒﻬﺎء اﻝﻌظﻴم
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رﻏم أﻨﻲ أﻋﺘرف ﺒﺘﻌﺼﺒﻲ اﻝﻘﺒﻴﺢ

85
சா திர நா ட
ெம

ெபா

,த

க

ளா வதி

கவிைதயி

ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒطرﻗﻪ اﻝﻔرﻴدة ﻓﻲ ﻓﻌل اﻷﻤور

மி சிய விைழ

ெகா ேடா தைமேய அ கினி ெகா
ெபா ளி
கைல
ேநர ேபாக
மி சிய ெபா ெதலா அவ ட ேமவி
90
இ

திட லா ேம

ﻗﺎﻝﻬﺎ أﻨﺎ أﺤرم ﺘﻠك اﻷﻓﻌﺎل

என

ந

டா ;

ெபா ெதலா எ

ட

அறி ைட மகனி

ைனயலா

.اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻏﻴر ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻝدى اﻝرﺠﺎل

ேபா கிட வி
அறி திேட

.

ஆதலா ,
எ

பய

க தி, என ெகா

ைணயா

، ﻫذا ﺸﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻷﺤزان،ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎن

95
எ

ட

ேவ
எ
இ
க

சிலநா
நி கி

ைனநீ

இ

ேற , ேவ
ப எ

ைர கிண
ண

திட நி

ைன

த

ம

ேத

வா '' எ

''அ ஙேன ாிேவ . ஆயி

ேற .

،ﻜﻠﻤﺎ ﺼﺎﺤت اﻝﻨﺴﺎء اﻝﻜﺒﻴرات وﻤن ﻫرﻤن

நி

னிட ேத

100
யா ஙன ேசா பாி

காாிய ெமா

கா

இ

றா . இவ

ேப

'' எ

ைவ யாயி

இ

ப ?

,

ைடய

இய ைப
திறைன

க தி, ''எ

ந லேதா பிரதியி

ِ ﻴﻤر ﻋﻠﻲ ﻴوﻤﺎً ﺒﻴوم ﺤﺎﻤﻼً ﺴﻲء
اﻝﻔﻌﺎل

வி திடாேம,

,

ெதாழி லா

ﻜم ﻤن اﻝﺨزي واﻝﻌﺎر ﺠﻠب ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ

ெச

நாெடா
105

ைள ெய லா
எ தி

،ﻓﻲ اﻝﺒﻠدة ﻴﻌﺘﺒرﻨﻪ ﻤﺨﺒوﻻً وﻋﻠﻴﻪ ﺘﺘﻬﻜﻤن
، وﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ اﻝﺸﺠن،ﺒﺸﻔﻘﺔ ﻝﻴﺴت ﺼرﻓﺔ
،ﻻ ﺘﺼﻔﻪ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻋﻨدﻤﺎ اﻝﻌﺎﻝَم ﻝﻪ وﺼم
وﺠ ّن
ُ ًﺒﺄﻨﻪ ﺼﺎر ﺸﺨﺼﺎً ﻏﺒﻴﺎ
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தி

ெதாழி ைன ெகா

எ

ேற

ந

ெறன

றிேயா நாழிைக யி

'ெச ேவ ' எ

றா ; சின ெதா

ைகயினி ெகா

''கவி

ﻤن ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﻔﺘرض أن ﻴﺘﺤرر ﻤن ﻋﺎﻝم

தி''
தா

[اﻝﺤس ]ﻤوﻜﺘﺎ

;

நா

பழ கைத ெய திய ப திெயா

றிைனயவ

ற இதைன

க'' எ

ேற ; இண

ைகயிேல ெகா

தி

றைத

தா

,

அழி

ைர கி

றா ;

ைன உலகின ெசா வ
115

பிைழயிைல ேபா

'' எ

ேற . அத

''நாளவ தி விைன நட

ேவ '' எ

''இ ெதாழி
ெச கி

ேக இ ெபா

றைனயா? ெச

ஓ ைர ெசா '' எ

றா .

ெத

க

மிேன

.க

ெறா ெசா

ண

.ﻋزﻤت
 ﻋﻠﻰ ﻫذا أﻨﺎ،ﻫل ﻋﻠﻲ ﺤﻔظﻪ
ْ

இைம

ெகன சின தீ ெவ ளமா
விச தித க

،اﻨدﻝﻌت
وﻝﻬذا ﻜﺎن اﻷﻤر ﻤﺜل ﻨﺎر ﻗد
ْ

திட கன

பா
நா

''சீ சி, ேபேய! சிறி ேபா ேத
இனிெய

க தி

ﺒﺤﺎل اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﺘﺴﻘط اﻝﻨﻔس

வ தி ைலயா?

றினா .
ெவ

ورﻏم أﻨﻪ ﻝن ﻴﺘﺤول إﻝﻰ ﻤﻼك إﻻ أن ﻋﻠﻴﻪ
أن ﻴﻜون

,.

120
''இ ைல'' ெய

أﻝﺤﺤت ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻨﺎن ﺒﺎﻝﺴﺎﺴﺘ ار ﻨﺼوص
.اﻝﺼﺎﻝﺤﻴن

றா . சின தீ யாகிநா
ன ெசா

பி தென

ேபா

கண ெபா

''ெச ேவ '' எ
''ஏதடா, ெசா

வா

 ﻓﺼﺎر ﻗﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺼﻤﻴم،اﻝذي ﺼﻨﻌﺘﻪ أﻨﺎ
ﻤطﻌون

110
எ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

எதி நி
125

றிடாேத.

திட

ﻗذﻓﺘﻪ ﺒﻜﻠﻤﺎت اﻝﻐﻀب وﺒﺒﺴﻤﺎت ﻝﻪ
،ﻻطﻔت
ْ
،أﺜرت
ْ ﺼدﻤﺘﻪ وﺴﺨرت ﻤﻨﻪ وﻜذا ﻝﻪ

பாரதியா பாட க

எ

மி

லகி

ேபா திட
இ

எ

ேவ

னிட தினிநீ

ﺤﺎوﻝت
 ﺒطرق ﻋدﻴدة أﻨﺎ ﻤﻌﻪ،أي ﻨﻌم
ْ

டா, ேபா, ேபா, ேபா'' எ

ற ெசா ேன ; க

ெச

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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ண

எ

வ னாயின . விழிநீ ேச

''மகேன! ேபா தி வா கநீ; நி

திட

. ﺒﻼ ﺠدوى، آﻩ،أن ﻴﻜﺴب طرﻴﻘﻲ

ைன

130
ேதவ கா தி க! நி

،ﻜﺎﻨﺎن ﻜﺎن ﻤﺠﻨوﻨﺎً وﺤﺸﺎً ﺒرّﻴﺎ

தைன ெச ைம

ெச திட க தி ஏேதேதா ெச ேத .
ேதா

வி ேடனடா!

சிக

மறி தினி வாரா , ெச
என

.ﻻ ﻋﻤل ﻴﻤﻜن ﺠﻌﻠﻪ ﺒﻪ ﻴﻨﺘﺒﻬﺎ

அறி ேத .

،ﻻ ﻫدف أو ﻏرض ﺒﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﺘرﻀﻰ

தி வாழி நீ!''

ய நீ கி அைமதிேயா

ைச ேத .

 ﻏوﻻ،ً دﺒﺎً ﺸرﺴﺎ،ًﻜﺄﻨﻤﺎ ﺘرى ﻗردا

135
ெச

றன

எ கி
கா

க
ேதாந

ெல

பிேயா கண ேத
ேகா

ய ப திைய கவி

''ஐயேன, நி
ெகா

ண . தி

ெகாண

தா

;

،اﻝﺸﺠر
ﺘﺼرﻓُﻪ ﻤطﺎردة ﻝﺸﻘوق
ْ

ற வைர தா .

வழி யைன ைத

.أو ﺸﻴﺌﺎً ﻏﻴر ﻤﻌﻠوم – ﻜﻴف ُأﻗ ْل

ேவ .

ெதாழி பல ாிேவ ,

பமி

ெக

,

140
இனிநின ெக
ந லெசா

னா

ைர

எ திடா'' ெதன பல
நைக தன

மைற தேதா க

ண

ெந சிேல ேதா

றி நிக

''மகேன, ஒ

ைற யா

மைற தா .

ம கண ெத

ற

வா னாயின :
த

145

மா

،اﻝذات
ْ وﻝﻬذا ُﺠرﺤت ﻜراﻤﺘﻲ و
،اﻝطرق
ﺒﺂﻻف
ْ
.َأو ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ اﻝﻐﻀب

த

،"ﺒﺎﻝطﺒﻊ أﻝﺴت ﻤﺼوﺒﻪ وﻓﺎﻋﻼً ذﻝك ﻨوﻋﺎً ﻤﺎ
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அழி திட ெல லா நி
ேதா ேற
ெவ

எனநீ உைர தி

ெதாழிெல லா
ஆைச
தாப

கா

;

ெபா திேல

ﻓﺒﻬذا أﻗﺴﻤت وﺜﺎﺒرت ﺤﺘﻰ أوﻓﻲ ﻫذا

ய

،اﻝﻘﺴﻤﺎ

அக றிேய ாி

ﻝو أن ﻝﻲ دﻓﻌﻪ دﻓﻌﺎً ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻤﺤدد ﻝﻌﻤل

றா ; உலகினி

வா க நீ'' எ

ெசய ல

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ேவ

றா . வா கம றவேன!
150

2. Kannan - My Chela
Me he is and also other than me
Which is not me; yet is he of me and them;

،ﻤﺎ
ﻓﻜرت وﻝﻠوﻗت اﻝﻤﻨﺎﺴب
،ﺴﻴﺼﻠﺢ ذاﺘﻪ
ُ
أﻨﺘظ ار

And, from me and these is he different;
He’s something mystic and mysterious,
The illusive Kannan. As though he were
5
To me in intellect inferior

ﻓﺈذا اﻝرﺠﺎل ﺘﻤﺴﻜوا ﺒدراﺴﺔ اﻝﺴﺎﺴﺘ ار
، ﺒﺈﺠﺎدﺘﻬم اﻝﻤﻨطﻘﺎ،اﻝﻨﺼوص اﻝﻌظﺎم

And so with my aid, effort, company
And words of instruction, he would achieve

وﻜﺎن اﻻﻨﻐﻤﺎس ﻓﻲ ﺤب اﻝﺸﻌر ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ

Greatness, the thievish Kannan, my chela
Became; did he think that my poetry,

ﻤﻊ ﺘوق ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻤرﺘﺒطﺎ

10
Intellect and logic were with glory

،ﺘﺒﻘﻰ اﻝﺼﺤﺒﺔ دوﻤﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا

Full-fraught? Oh God! the witless fool that I am
To all into his trap! Oh all the woes
I underwent, do form and epic great!
‘Conquest of self’ I have not made alas!
15

،اﻝﻤﺴﺘَﻐرﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﺴب
ُ ﻗﻠﻴل اﻝﺴﺎﻋﺎت
ﺘﻤطرﻨﻲ

பாரதியா பாட க
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But ‘Conquest of world’ I would long for;
Burnt have I not the desires of senses five,
But to stabilish all in Sivam would I
Try, ridding them of their selves pettiness;
Inner clarity I lack and also
20
Am without happiness that tires not.

أﺤدا ﺴوف ﻴﺒﻘﻰ
ً  وﻻ أﻋﻠم ﻏﻴرك،ﺒﺎﻝﺨﻴر
ﻤﻌﻲ

But sure would I dare quell the misery
Of men and keep them all in pleasance firm.
For this presumptuousness, Oh alas!
He had meant sure, to punish me condign!

! أﻴﻬﺎ اﻝزﻜﻲ،ﻴﺎ ُﺒﻨﻲ
ﻝذا ﻓﻤن ﺒﻴن اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻲ

25
So it was that he came voluntary
And praised me and did extol my muse great;
In ways various he fanned my self-love

،ﻜﻤﺜل ُﻤﻐﻴﺜﻲ
:أﻨﺎ أﻫدﻴك ﻤواﻋظﻲ

To a munching hag though empty-mouthed
This in sooth was a bushel of beaten rice.
30
Him to uplift was my life’s sole mission.
“Thou shalt not do these; thou shalt not with
these
Mix; these thou shalt not speak; these thou shalt
not
Covet; thou shalt not read these; these thou shalt
Learn; thou shalt not these cultivate; these thou
35
shalt
Desire.” With such righteous do’s and don’ts,
him
Did I ply constantly without respite.

،ﻝﺒﻀﻌﺔ أﻴﺎم اﺒﻘﻰ ﻤﻌﻲ
،إﻴﺎك أن ﺘرﻓض طﻠﺒﻲ
،ﺘﺤﺘد ﻤﻌﻲ
ّ وﻓﻲ ﺤزن ﻻ
.ﻗل "ﻨﻌم" ﻝﻤﺎ ﺨرج ﻤن ﻓﻤﻲ
ِ
.ﺸﺎﻫد ﻜﺎﻨﺎن ﻴﻘول "آﻤﻴن" ﻝﻲ
 "ﻜﻴف ﻝﻲ:وﻝﻜن ﺒﻌدﻫﺎ ﻗﺎل
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Like the unruly housewife of the table
Acting contrary to her husband’s word,
He too acted in utter defiance

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﺒﻘﺎء ﻤﻌك وأﻨﺎ ﻓﻲ ﺨﻤوﻝﻲ؟
ً
،أوﻝﻴس ﻝك أن ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻨﻲ

40
Of my instructions. The honour by men

."أو ﻫل ﺴوف أُﻝزم ﻋﻨدك ﻨﻔﺴﻲ

Of world accorded, the life of renown
And glory great are by me held sacred,

: ﻓﻜرت ﻓﻬذا ﻤﻘﺎﻝﻲ،ﻋرﻓت ﻗدرﺘﻪ وطﺒﻴﻌﺘﻪ

Though I do own I am illiberal.
Besides his novel ways of doing things

""أﺤﺴﻨت إن ﻨﺴﺨت ﻓﻲ ﻜل ﻴوم ﻗﺼﺎﺌدي

45
I forbid, he with gusto took to acts
That are deemed odious by men on earth.
Obloquy and infamy he did heap
On himself everywhere; this witnessing
I grieved; day by day he in his bad ways

،ﺤﺴن ﺠداً" وﺒﻘﻲ ﻤﻌﻲ
ٌ " ﻗﺎل ﻝﻲ
،ﺜم ﻗﺎل "أﻨﺎ ذاﻫب" ﻓﺄﺨذت ﻓﻲ ﻏﻀﺒﻲ

50
The more revelled; women old and elders

،ﻨﺴﺨﺔ ﻤن ﻗﺼﺔ ﻗدﻴﻤﺔ ﻝﻲ

Of the town deeming him a bedlamite
Fleered at him though with pity not unmixed.

:أﻋطﻴﺘﻬﺎ ﻝﻪ وﻤﻌﻬﺎ ﻗوﻝﻲ

My heart’s sorrowing was beyond all words.
When the world at large called him a mad fool

"اﻨﺴﺨﻬﺎ ﻨﺴﺨﺔ ﺒﺎﻝﺨط

55
Who was to have been into a Mukta
Wrought by me, my heart was pierced, to the
quick,
I dinned into Kannan righteous sastras.
‘Though he may not into an angel turn
He must not from the state of man fall down;
60

،ﻜﺎن ﻜﻤﺎ اﻝﻤطﻴﻌﻴن وﺒﻘﻲ ﻤﻌﻲ
ٍ
"ﻤﺎض ﻓﻲ طرﻴﻘﻲ
ﻝﻠﺤظﺔ ﺜم ﻗﺎل "أﻨﺎ
.ﻓﻬل ﻜﺎن ﻴﺸﺘﻌل ﺒﻲ ﻏﻀﺒﻲ
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Him should I save.’ Thus did I firm resolve.
So it was like fire I raged; words of wrath
At him I hurled; cajoled him with sweet smiles;

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
"ﺴﻴ ار! ]وﻀﻴﻊ[ ﻫل ﻓﻲ اﻝرﻴﺎح أﻨت ﻝﻜﻠﻤﺎﺘك
ذاري؟

Fell foul on him; sneered at him; provoked him.
Aye, a myriad ways I tried on him,
65
Him to win to my way, oh... all in vain.
Kannan was mad and wild like a savage;
No work could ever claim his attention;

ّأﻨﻰ ﻝﻲ ﻝﻤن وﺼﻔوك ﺒﺎﻝﺠﻨون ﺘوﺠﻴﻪ
."ﻤﻼﻤﻲ

No aim or purpose could interest him.
Like a monkey, a bear fierce, a ghost

: ﻓﻌﻨدﻫﺎ راح ﻴﻘول ﻝﻲ...وﻝﻬذا أﻨﺎ

70
That haunts the cleft of a tree, or a something

.""ﻓﻲ اﻝﻐد ﺴوف آﺘﻲ وأﻨﺠز ﻋﻤﻠﻲ

Unknowable, he behaved, - hard to tell.
Wherefore were my ego and pride wounded

"أﻝن ﺘﻘوم ﺒﻬذا اﻝﻌﻤل ﻫﻨﺎ وﻓﻲ اﻝوﻗت

In a thousand ways.

اﻝﺤﺎﻝﻲ؟

In wrath did I rage;
75
‘Surely will I and somehow correct him:’

ﻗل ﻝﻲ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ واﺤدة" ﺼﺤت ﺒزﺌﻴري

Thus I vowed and longed to fulfil my vow.
‘If I can somehow force him in some work
In a fixed place, he will reform himself;’
So thought I, and the right hour awaited.
80
To my house one day, I took him alone
And said: “Son! affection for me you have
And love unbounded; on this relying
I bid you do just as I direct you.
Acts of men are linked to what they are attached;

.ﻓﻘﺎل ﻜﺎﻨﺎن "ﻻ" ﺒﻌد أن أﻨﺎم ﺒﻌض ﻨوﻤﻲ
،ﻴﻨﺼب ﻤﻨﻲ
ﻓﺒدأ ﻏﻀب ﻤﺜل اﻝﻔﻴﻀﺎن
ّ
،اﺤﻤرت ﻋﻴﻨﺎي واﻨﺘﻔﻀت ﺸﻔﺎﻫﻲ
ّ
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If with men devoted to the study
Of sastras great, mastery of logic,
Love immense for poetry coupled with
A longing for philosophical truth

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
.وﻜل أﻨواع اﻝﻀراوة ﺤﻠّت ﺒﻲ
، أذﻫب ﻤن أﻤﺎﻤﻲ،"ﺘﻌﺴﺎً ﻝك
!وﻝو ﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﺤدة ﻻ ﺘﻘف أﻤﺎﻤﻲ

Company is kept at all times, except
90
The few hours spent in earning, it will spell
Good to me; I know not any who will

،ٕواﻴﺎك ﺒﻌدﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘك أن ﺘﺄﺘﻨﻲ
"! أﻏرب ﻋن وﺠﻬﻲ، اﻓرﻨﻘﻊ، ارﺤل،اذﻫب

With me remain constant but you, my son
Intelligent! So in my interest

، ﻓﻨﻬض ﻜﺎﻨﺎن وراح ﻴﻤﺸﻲ.ﺒﻬذا ﻜﺎﻝرﻋد

As my succourer I do beseech you
95

.ٕواذ ﺒﻲ اﻏرورﻗت ﺒﺎﻝدﻤوع ﻋﻴﻨﻲ

To be with me for a few days; turn down
Not this request, steep me not in sorrow;

!أو أﻨت ذاﻫب ﻴﺎ اﺒﻨﻲ

Say ‘Yes’ to what I said.” Behold “Amen”

!ﻋﺴﺎك ﻴوﻤﺎً ﺘرﺘﻘﻲ

Said Kannan.
But then he said: “How could I
100
With you remain idle? Me if you can
In some work employ, with you will I be.”
I did his ability and nature
Consider and then said: “You will do well
To copy afresh my poems daily.”
105
“Very well” said he and there did remain
For a few moments; then said he; “I am
Going.” In anger I took out a script
Of an old story and gave it to him
Saying: “Copy this now and let it be

ﻋل اﻷرﺒﺎب ذوي اﻝوﺠود اﻝﺴرﻤدي
ّ
،ﻝك ﺘﺤﻤﻲ! ﻓﺘﺘﻘﻲ وﺘﻌﻤل ﺒﻌظﻴم ﻨﺼﺎﺌﺤﻲ
، ﻴﺎ ﺤﺒﺔ ﻋﻴﻨﻲ،ﻝﻜﻨﻲ أﻨﺎ أﺨﻔﻘت
ِ
ﺒﺎﻝﺤﻴل؟
ﻓﺒﻤﺎ ﺘﻔﻴد ﻤﻌرﻓﺘﻲ
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Calligographic.” As if obedient

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
،ﻝﻜﻨك ذاﻫب وﻝﻲ ﺒﻌدﻫﺎ ﻝن ﺘﺄﺘﻲ

He was there for a moment and then said
“I am going.”
With rage was I afire.
“Sirrah! Are you to the winds your words’
throwing?

115

I cannot blame the people that deem you

"!ﻋش ﻋﻤ اًر ﻤدﻴداً ﻴﺎ اﺒﻨﻲ
،ﻝﻬذا ُذﻫﻠت وﺘﺤﻠﻠت ﻤن أﺤزاﻨﻲ

Demented.” Thus I, and to this he said:
“I’ll be here tomorrow to do this work.”

، وﻝﻜن اﻨظر ﻫﺎ ﻫو ﻴﺄﺘﻲ،ﻤﻀﻰ ﻜﺎﻨﺎن

“Are you or are you not doing this work
Here and now? Say it in a word” I roared.

 ﻻ، ﻤن أﻴن أﺘﻰ ﺒﻬﺎ،ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ وﻤﻌﻪ رﻴﺸﺔ

120
“No” said Kannan ere one could even wink.

.أدري

My wrath of fire began to rage like a flood;
My eyes grew ruddy and my lips trembled;
I was all fury. “Fie on you, you ghou!

:اﻝﻤﺤدد وﻗﺎل ﻝﻲ
ُ ﻓﻜﺘب ﺒﺄﺤﺴن ﺨط اﻝﺠزء

Stand not before me even for a second!
125
Never more should you in all your life come
To me; get you gone go, go, out you go!”
I thundered thus. Up rose Kannan and walked
Away; my eyes were with tears suffused.
“Oh son! You are going; May you flourish!
130
May the immortal gods guard you! To make
You righteous and great a good many things
I devised; I but failed; Oh my darling!

"ﺴوف أﻝزﻤك ﻝزوﻤﺎً وأؤد ﻜﺜﻴر اﻝﻌﻤل ﻴﺎ
،ﺴﻴدي
ِ
."اﻝﻘﻠق
ﻝن أﺼﻴر ﺒﻌدﻫﺎ ﻝك ﺠﺎﻝب
،ﻫذﻩ ﻜﻠﻤﺎت ﻤﺎ أروﻋﻬﺎ ﻗﺎﻝﻬﺎ ﻝﻲ
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Of what avail is knowledge of strategems?
You will not come back; you are going away,

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﺜم ﻓﻨِﻲ ﺤﻴن ﻗﺎﻝﻬﺎ واﺒﺘﺴم ﻝﻲ

135
May you live long!” Thus I bemused, freed from
Sorrowing; gone was Kannan; but behold
He was back in a moment, with a quill
In hand, fetched from where I know not. He did
Beautifully write out the portion marked
140
By me and said: “Sir! I will sure abide
By you totally and do many tasks
I’ll no longer be the cause of your worry.”
These and words as these - as goodly - he spake;
As he spake he smiled and lo, he vanished.
145

،ﻜﺎﻨﺎن ﻫذا اﻝذي ﻓﻨِﻲ ﻤن وﺠودي
.ﺼﺎر ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ ﻤرﺘﻤﻴﺎً ﻓﻲ أﺤﻀﺎﻨﻲ
:وﺤﻴﻨﻤﺎ ارح ﻴﻌرﻓﻨﻲ ﺘﺤدث إﻝﻲ
!"ﻝﻴس ﻓﻲ ﻗدرﺘك أن ﺘﺨﻠق ﻴﺎ ُﺒﻨﻲ
: ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﻠت ﻝﻲ،ًأو ﺘﻐﻴر أو ﺘدﻤر أﺒدا

Kannan who did from my presence vanish
Was at once found in my bosom enthroned
Whence intuiting me he spoke: “Oh my son!
It is not in your power to create
Or change or destroy aught; when you did say:
150
‘Lo, I lost’, you did in truth, aye, triumph.
Do whatever work your heart is after
But without attachment or anguish great.
May you flourish!” Thus did Kannan bless me.
May be flourish for ever and ever!

 إﻨﻤﺎ ﻫو،"واﻫﺎً ﻝﻘد ﺨﺴرت" ﻓﻌﻠت ﺒﺎﻝﺤق
.اﻝﻨﺼر
 وﻝﻜن دون ﻋظﻴم ﺘﻌﻠُق،اﻓﻌل ﻤﺎ ﻴﺸﺎؤﻩ ﻗﻠﺒك
.أو ﻜدر

155

،ﻋﺴﺎك ﺘرﻗﻰ" ﻫﻜذا ﺒﺎرﻜﻨﻲ ﻜﺎﻨﺎن
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- என

!ﻋﺴﺎﻩ ﻴزدﻫر أﺒداً وﻤدى اﻝدﻫر

ச

க பல ேத ேன

ச ைகயி

-அ

ைடயி

ெசா

உ

ட த - ெபா ைம

ைம கிைட

மா திர எ த வைகயி
மாய

உண

திட

ஆ திர நி

ேமா? - ெந சி
- சக

ேவ

நா

- பல

தி

றிநா

நா க

அைல தி

ேதா

ய ைன கைரயிேல - த
றி ெச

ெகா
தா

! وﻝﻜن ﻋﺠﺒﺎ،ﺼرت أﺴﻌﻰ

ற திதனிைட - நி த
தன.

க

،وراء اﻝﻜﺜﻴر ﻤن طﻴب ﻨﺼوص اﻝﺴﺎﺴﺘرا

ேம - எ

ஆயிர ெதா ைலக

ஊ

 ﻜﺎﻨﺎن – ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﺤزﻴن-٣

லாதன ச ைகயா - பழ

ேகா திர க

1

, ெதளி தா

க

வண கிேய - பல

ள தி

த

நி திய ேமான தி
ன

மாம

ல தி

ﺒﻴﻨﻤﺎ أﻝف ﻴد رﻋﺎﻴﺔ ﺘﺤوطﻨﻲ ﻴوﻤﻴﺎ

பவ

,- ட
, - உய

பிற தவ

ைர பதி யா கி

ைன சரெண

ச திய

தவ

வ '' எ

، ﻨﻌم أرﻗﻰ،ﻋﻠﻲ أن ﻝﻪ أرﻗﻰ
ّ ﻫذا ﻤﺎ
،ﻫذا ﻤﺎ ﻜﻨت أﺸﺘﺎق إﻝﻴﻪ ﺸوﻗﺎ

ைர திட லாயின -''த பி,

நி

த

2

ள தாைச யறி தவ - மிக

இ

ம

،ﻗﻠﺒﻲ ﻴﻜﺎﺒد ﻜﺒدا ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﺎﻝَم اﻝﻤﺎﻴﺎ

, - ெவ ைள

ச கதி ேபசி வ ைகயி ,
எ

ﺴﻠﺔ ﻤﺜرﺜرﻴن ﺒﻘدم اﻝﺴﻠﺴﺎل ﺤﻤﻘﻰ؟

-

, சைடக

،أﺠدﻫﺎ ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜوك ﺒﻌدد ﻻ ُﻴﺤﺼﻰ
،ﻫل اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﺒﺌﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺔ ﺘﺒﻘﻰ أﺒدا

ேபாதினி , - நிைற

றாேரா கிழவனா ; - ஒளி

ட விழி

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

, - வட

றா

;-க

ேபாைவயி
றன .

،ﺴﻌﻴﻲ اﻝﺤﺜﻴث ُﺠﻠت ﺒﻪ أﻴﺎﻤﺎً وأﻴﺎﻤﺎ

ண
- அவ
3

ًأﺘﻴت اﻝﻀﻔﺎف اﻝﻤﻘدﺴﺔ ﺒﻌد اﻝﺠوب ﺸرﻗﺎ
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ைர பதி ெச

நா

وﻏرﺒﺎ

-அ

வா கி

றக

ணைன ேபா றிேய, - எ

நாம

ஊ

க

ந

றவ வ

காைளய ந

பழ க

மிைய கா
ெச

ஆட

பாட

ஆ ற

- இள

،ﻜم ﻜﺎن وﺠﻬﻪ ﻤﻀﻴﺌﺎً وﻋﻴﻨﺎﻩ ﺴﻜﻨﺎً ﻝﻠﺼﻔﺎ

- ெக ட

ெதாழி ேல - எ த
தி

சி ைத
க

கைரயினி

நா
க

,

4

-

னி

وﻗﺘﺎ طوﻴﻼ
ً وﻗﻔت ﻋﻨدﻩ ُﻤﺒﺠﻼً وﺤدﺜﺘﻪ

ேவட தாி த கிழவைர - ெகா ல
ேவ

ெம

நா

ர தி

நா

ம

னவ

கவைலயி

பா ப
பா

ள தி

எ ஙன

க தி யி

எ

ைன தனியிட
ம

ஞான
ஒ
ஊ

،وﺴر ﺒﻪ ﺴرورا
ُ أﺤس اﻝرﺠل ﺒﺸوﻗﻲ

வா ?'

தி ேட

; - பி

ெகா

ைம
5

ேபா , - ''நிைன

க! ைம தேன! - பர
ைர திட ேக ைபநீ; - ெந சி

மற தி

ேபா தினி

ைண யள

அறி தா

ச திர

ேசாதி

ச திய நி திய வ

ைடயதா ; - அ
வா ; - அைத

،إﻨﻪ اﻝﺴﻴد ﺴﻴد ﻓﻴدا ﻤدﻴﻨﺔ ﻤﺎﺜورا
،ﻤن ﺴﻼﺴﺔ ﻋظﻴﻤﺔ ﻨﺒﻴﻠﺔ ﻤﻨﺤدرا
،ﻝُذ ﺒﻪ ﻴﺎ ﻜﺎﻨﺎن – ﻫﻜذا ﺒﺎﺴﻤﻲ ﻤﺴﻤﻴﺎ

-அ
!

.ﺨﻲ ﻤن ﺘﺸﺘﺎق ﻝﻪ ﻋﻨدي ﻤﻌﻠوﻤﺎ
ّ ُ "أ:وﻗﺎل
،إﻨﻪ واﺤد ﺴرﻤدي ﻓﻲ ﺼﻤت ﺒدا

ன

கவைலயி லாமேல - சி ைத
ற நி
தி களி
ேற த ைன

ெவ
வி

- 'சி

ண

விள கிடா - உ

எ
ந

-க

ணிேன

கிேனா ; - தவ

ேடா

திவ

எ

وﻜﺎن ﺸﻌرﻩ ﻤﻌﻘداً وﻝﺤﻴﺘﻪ ﻜﻤﺜل اﻝﻠﺒن
،ﺒﻴﺎﻀﺎ

ன

டேதா -

،رﺠﻼ
ُ ﻀﻔﺎف ﻨﻬر اﻝﺠوﻤﻨﺎ ﺤﻴث ﺸﺎﻫدت
.طﺎﻋﻨﺎً ﻓﻲ اﻝﺴن ﻴﻤﺸﻲ ﻤﺘوﻜﺌﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺎ

ன ; - அவ

காமைன ேபா

ேபா

த

ேம - ெசா

ைம த ெகன ேவ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

6

ﺴوف ﻴﻀﻤن ﻝك ﻝﻌظﻴم اﻝﺤﻘﺎﺌق أن ﺘُﺒﺼ ار
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ேபாதினி

ேச

வ

த வி அ

ம திர தா

தா

-; அத

லெகலா

-வ த

மாய களி ெபா

கா

ச தத ெபா ெய
சா திர ெபா

''ஆதி தனி ெபா
ஆ

،ﻓﺄﺸدت ﺒﻪ ﺠﻴدا
،وأﻋرف أﻴن ﻜﺎﻨﺎن
ُ

-'இைத

ைர தி

ெய

ﻫل ﺴوف أﺼﻠُﺢ ﻗرﻴﺒﺎً ﻓﻲ اﻝﻌظﻴﻤﺔ ﻤﺎﺜو ار

- நிைன

ெச

،أﻋرﻓﻪ اﺴﻤﻲ وﺒﻠدي وﻜذﻝك اﻝﻬدﻓﺎ

- மட

த ளடா!

7

ளா ேமா ; - கட
ஞாயி

த கதி க
க

،ﻓﻲ ﺼﺤﺒﺔ ﺼﺤب ﺸدﻴدي اﻝﻘوى

எைவ ேம - அத

ேதா

நீதி யறி தி

ைன

உயி களா ; - இ

மீதி ெபா
ேமனியி

-த

றி

வ

ண க ;- வ

ண

ப எ திேய - ஒ

ேந ைம ெதாழி

இய

வா ;

،اﻝدﻋﺎ
ُ وﻓﻲ ﺘواﻀﻊ طﻠﺒت ﻤﻨﻪ
،ﻓﻲ ﺠﻤﺎل ﻜﺎن "ﻤﺎﻨﻤﺎث" ﺒﺎﻗﻴﺎ

மிழி உயி களா ; - அ த

ேசாதி யறிெவ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

8

،ﻤﺸﻐول ﺒﺎﻝﻪ أﺒدا
،ﻓﻲ اﻝﻔﻜر أن ﻴﺤﻜﻤﺎ
،ﻫذا اﻝﻌﺎﻝَم اﻝﻤﺠﻨوﻨﺎ

''சி த தி ேலசிவ நா வா , - இ
ேச
களி
ம த மதெவ

ல கா வா ; - ந ல
களி ேபா நைட

வா

தி

நி த

நிக வ தைன

நீ

மா

ட தி வ

وﻏﻨﺎ
ُ ﻓﻲ اﺤﺘﻔﺎل ﻓﻴﻪ رﻗص

திாி வா ; - 'இ
ேம - எ ைத

ளா வ

-இ

،ﻋﻠﻲ ﺒﺄﻓﻜﺎر أﺘﻰ
ّ ﻤﺸﻬد

ப

த க தனி யாந த ' - என
கவைலக

த ளிேய,

9

'ேசாதி அறிவி

விள க

- உய

சி மதியி

விள க

- அற

நீதி
ேநர

ைறவ

வாமேல - எ த

மி ெதாழி ெச

- கைல

.أن أذﺒﺢ اﻝراﻫب اﻝﻜﺎذﺒﺎ
!ﺘﺼﻐ ار
"ﺤﺎﻜم ﺘﺎﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻠدة
ُ
،وﻝﻬذا ﻜﺎﻨﺎن أﺒداً ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎوف ﻴﺒﻘﻰ
، ّأﻨﻰ ﻝﻤﺜﻠﻪ ّأﻨﻰ،ﻤﻨﻐﻤﺴﺎً ﻓﻴﻬﺎ
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ஓதி ெபா ளிய
உ றி

க

தா

ெதா ைலக

ேமாதி விழி

விழியினா - ெப

ேமாக தி , ெச வ தி , கீ
''ஆ த , பா த , சி திர
யாதி யிைனய கைலகளி
ஈ ப

ெட

கா

காவன

க

தியி ,

10

-கவி

 ﺜم ﻓﻌل ﻜﺎﻨﺎن،ﻫﻜذا ﻓﻌﻠت ﻓﻲ ﺘﺄﻤل

-உ ள

அைன ைத

எ த ெப

தாி

"اﻝﻌﺎﺒدﻴن طﻼب اﻝﺼﻔﺎ؟

ைம

،ﺨذﻨﻲ ﻓﻲ ﺴرّﻴﺔ إﻝﻰ ﺜﻤﺔ ﻤﻜﺎن

வா - அவ

ெபா

நாளினி

ப

நட பவ - பிற

ஈன நிைலக
நா

 ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ،ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﺨﺒوءة

- பிற

மா றிேய - இ

எ

றைத ேபா றலா .

ஞான விைரவினி
னிய

ெச ப

உ

، أﻨﺎ أﺸرح ﺤﻜﻤﺔ اﻷﻗداس،اﺴﺘﻤﻊ

- ெத வ

''ஞானிய த மிய
ேதனி

، اﻋرف ﻨﻔﺴك، "ﻴﺎ ُﺒﻨﻲ:وﻗﻠت

- சில

வா - அவ

வளாி

றிேன
எ

11

-அ த
ண

ைம நிைலக

ேட

-ப

ைட

ஈன மனித கனெவலா - எ ங
ஏகி மைற த
வான தனி
ஆட

க

ேல

ட நா

க

லெகன நா

க

،ﻝك ﻗﻠب أراﻩ ﻤﻐﻠق ﺒﺎﻝﻘﻠق واﻷﺤزان
،إن أردت أن ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻓرح ﻋﻠﻰ اﻝدوام

வா '' - என

ர ேல - க

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

،اﻹﻗدام

; - அறி
ேட ! - அத
ேட !

3. Kannan - My Sathguru

 ﻝﻜن اﻝﻐﺎزي ﻴﺘرﻴث ﻓﻲ،ﺤﺎرب اﻝﻨﻔس

12

إذن ﻓﺴﺘﻜون اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻜﻨﺠم اﻝﺴﻤﺎء ﻓﻲ
اﻝﻤﻴزان

A good many Sastras I sought after
But lo! they are with endless doubts replete;

،"ﻝﻤﻌﺎﻨﻬﺎ ﻫو ﻝﻤﻌﺎن ﺘﺸﺎﻨد ار اﻝﺴرﻤدي

Will ever truth lie hid in the false basket
Of fools who about gotras old blabber?

إﻨﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻋﻨدﻤﺎ أﻨت ﻝﻬذا

பாரதியா பாட க

258

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
،ﺘﺴﺘدﻋﻲ

My heart ached for knowledge true of Maya
Universal; this I should sure come by,

،ﻋﺠﺒﺎً ﺴوف ﻴﻬطل ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻀﻤﺎن

Aye come by; such was my longing great
Whilst a thousand cares daily besieged me. 1
My quest pursuing I roamed many days
The whole country and came to the sacred banks
Of the Jumna where I beheld a man
Ripe with age walking with the aid of a stick.

،وﺘﻌﺎﻨﻘك ﺜم ﺘﻤطرك ﺒﺎﻹﻨﻌﺎم
،ﺒﻬذﻩ اﻝﺘﻌوﻴذة اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻜل اﻷﻜوان
،ﺘﺼﻴر ﺴﺎﺤﺔ ﻜﺒرى ﻝﻠﻤﺎﻴﺎ
– ﻓﺘﻘول ﺘﻌس ذﻝك اﻝﺴﺎﺴﺘ ار

Bright was his face; his eyes where an abode
Of clarity; his hair was all matted.

،ﻓذﻝك ذﻝك اﻝزﻴف اﻝﺒﺎﺌن

And milk-white was his beard; unto him
Obeisance I paid and conversed for long.

2

My longing did he sense and was well-pleased,
He said: “O my young brother, the person

،اﻝذي دوﻤﺎً ﻴﺤﺎول
ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﺸﻲء زاﺌف

That your heart yearns after is to me known.
He is the One of lustrous Silence eternal;

اﻝﻜﻴﺎن اﻝواﺤد اﻷﺼﻴل ﻫو اﻝﻤﺤﻴط

He is the Sovereign of Vada Mathura
He hails from a great and noble dynasty;

،وﻜل أﻨواع اﻝﺤﻴﺎة ﻝﻪ ﻤﺤض ﻓﻘﺎع

Go seek refuge in him, Kannan by name.
He will sure to you the great truth unfold.

3

To great Mathura did I soon repair
And called on Kannan, and him hailed full-well;
To him I revealed my name, town and aim

،ﻓﻠﻤﻌﺎن اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻫو اﻝﺸﻤس واﻝﺸﻌﺎع
،اﻝﻤﻨﺒﻌث ﻤﻨﻬﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺤﻴﺎة
،وأي ﺸﻲء ﻏﻴرﻫﺎ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜﺎن

And humbly I sought his benediction.
In beauty he was a Manmath; he kept

 وﻝﻜن اﻷﻝوان اﻝﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤن ﻫذا،ﻤﻌﻠوم ﻝﻪ
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،اﻝﻜﻴﺎن

Company with friends who were lads bull-like.
His mind was for ever pre-occupied
With the thought of ruling this madding world, 4

ﺘﻌرف أﻨﻪ ﻫو ﻤﺼدر ﻗﺎﻨون درﺠﺎت
،اﻷﻝوان

And with singing, dancing and junketing.
This seeing, overcome was I by a thought

، ﺒﺎﻝﺒرﻜﺎت، أي ﻨﻌم،ﺒﺎﻝﺒرﻜﺎت

To slay the pseudo-saint I late had met.
“A petty ruler of a small country!

ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻪ ﻴدور ذوو اﻝﺼﻼح

This kannan is for ever in worries
Deep immersed; how can he, such as he is,
Ever come to know of aught of truth that is
Unknown aye, even to tapaswis great?”

5

،ﻫﻨﺎ ﺴﻌداء وﻫم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺤﻜم

Thus did I muse in sooth; then did Kannan
Take me to a place of strict secrecy

،ﻤﺜل اﻝﻔﻴل اﻝﻤﻬﻴب ﻴﻤﺸون ﻋﻠﻰ اﻷرض

And said: “Oh! my son, ‘Gnothi Seauton’!
Listen; I am expounding divine wisdom;
With your heart cleansed of sorrows, with chinta
Self; but consciousness of conquest should not

“Its lustre is Chandra’s; sempiternal
Is it which is Truth everlasting; when you
This invoke, lo, down will it descend sure
And hold you in its embrace and grant grace;

.ﺒﺨطوات اﻝﻌظﻤﺎء وﺒﻤﺒﺎرك اﻝﻔﺨر
،ﺼروف اﻷﻴﺎم ﻴﻌرﻓون أﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘُﺞ

Unwavering in joy planted, conquer
Linger; then wisdom scales heaven itself.

َﻤن ﻓﻲ ﺼﻠواﺘﻬم ﻴﺒﺤﺜون ﻋن ﺸﻴﻔﺎ اﻝرب

6

ِ ﻋن إﻨﻌﺎم أﺒﻴﻨﺎ ﻓﻲ
،اﻝﻘدم
،ﻴﻜن
ُ ﻜل ﺸﻲء ﺒﺒﻬﺠﺔ
،ﻓﻲ ﺒرﻜﺔ وﺴﻌد
،ﻜﻠﻬم ﺒﻬذا ﻴﺼطﺒﻎ

It is by this mantra mighty, all these worlds
Are, and act as a grand play of Maya.

ِ ﻓﻠﻴس أﻝم ﻝﻬم
ﻴﻌﺘرض
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Fie on that sastra - the utterly false,
Which for ever tries this to falsify.

7

،"إﻨﻪ اﻝﻠﻤﻌﺎن اﻝذي ﻋﻨﻪ ﺤﻜﻤﺘﻬم ﺘُﺨﺒر
The one original Being is the ocean

،ﺒﺼر
 ُإﻨﻪ اﻝﻔطﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻘوﻝﻬم ﺘ

And lives are but its bubbles; that Lustre
Of Wisdom is the sun; the rays emitted

،ﻴﻬﺠر
ُ أﺒداً ﻝﻴس ﻤﻨﻬم ﻤن ﻝﻠﺼﻼح

Are indeed lives; the rest of things whatever,
Be it known, are but the colours that do

.أﺒدا ﻻ ﻴﻨﺤدر
ً إﻝﻰ أﻋﻤﺎل اﻝدﻨﺎﻴﺎ

From that being emanate; they that know

،ﻴﺘﺨذون اﻝﻔﻨون―إﺠﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد

This Law of Hues are with bliss, aye, blessed;
‘T is they who in work righteous engage
themselves.

8

،ﻴﺨﻔﻔون ﻤﺨﺎوﻓﻬم وﻤﺨﺎوف اﻝﻌﺒﺎد
،ﺒﺎﻝﻌﻴن ﻴﺴﺘﻤﺘﻌون ﺒوﺠود اﻝﻨﺴﺎء

“They that in their Chittha do Siva seek
Are here very happy and rule the world;

َﻤن أﻋﻴﻨﻬن ﺘﺘﺤﻠﻰ ﺒﻤﺘﻌﺔ ﺒﺒﻬﺎء

Like the elephant majestic they walk
The earth in godly strides of blissful pride;
Daily happenings all, they know to be

:"ﻜذﻝك ﺘﺠدﻫم ﻤﻜرﺴﻴن أﻨﻔﺴﻬم ﻝﻠﺜراء

The outcome of our Father’s grace of yore;
Everything is with pleasance, well-being and

،ﺜراء اﻝرﻗص واﻝﻐﻨﺎء

bliss
Tinct; so they are by worries never touched.
“It is lustre that their wisdom informs,
It is the shrewdness that their intellect informs,
Never do they from righteousness deviate,

9

،واﻝرﺴوم واﻷﺸﻌﺎر
،واﻝﻔﻨون ﻜﻤﺜل ﻤﺎ ﺘراﻩ
،وﻝﻬذا ﻴﺤﻴون أطﻴب ﺤﻴﺎة

In worldly work they are ever engaged,
They take to art, master economics,

،ﻝﺨﺴﺔ اﻝرﺠﺎل ﻤﺎ ﻝﻬم اﺤﺘﻤﺎل
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They relieve their worries and those of others,

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
،ﻓﻲ وﻗت ﻗﺼﻴر ﻜل اﻷﺸواق

They joy in the bewitching presence of women
Whose eyes do burgeon sweet with bubbling joy
10
“And also are they ever devoted to wealth,

،اﻝﺘﻲ ﻋﻨدﻫم ﻴﺤﺼل ﻝﻬﺎ اﻝوﻓﺎء
،ﻓﺄﻗول إن ﺒﺈﻤﻜﺎن ﻫؤﻻء
،اﺨﺘﻴﺎر ﺸﺠﻴرات ﻓﻲ اﻝﻐﺎب

Dance and song, painting, poetry and arts
Such as these; they thus live a goodly life;

،ﻓﺘﻜون ﻝﻬم اﻝﺴﻜن واﻝﻤﻜﺎن

The meanness of men they cannot endure.

 ﻜل ﻏﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺠﻨﺔ ﷲ،اﻨﺘﺒﻪ

All their longings in a short little time
Are for them well-fulfilled; these may, I say
Choose the bushes of a jungle to dwell in;
Behold, that very jungle is God’s Eden.

11

“I have the nature of men of wisdom
Explained; may you that wisdom soon attain.”
When thus mellifluously did Kannan
Speak, I was with knowledge of truth possessed.

."وﺸرﺤت أن ﺒﺤﻴﺎزﺘﻬﺎ أﻴﻀﺎً ﻝك اﻹﻤﻜﺎن
،وﻋﻨدﻤﺎ ﻓﻌل ذﻝك ﺒﻠطف ﻜﺎﻨﺎن
.ﻜﻨت ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝﻠﺤق ُﻤﻨﻘﺎد
ُ ،ﺘﺤدث

My base old human dreams did vanish all;
I did not know how this happened at all;

،ﺘﻼﺸﻰ ﻜل ﻗدﻴم اﻷﺤﻼم

I behold the pure flame of highest wisdom
Whose play it is, this Universe of ours.

،ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﻝرﺠﺎل اﻝﺤﻜﻤﺎء
ّ "ﺘﺘوﻓر

12

،اﻷﺴﺎﺴﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺤﻠﻤﺘﻬﺎ ﻜﺈﻨﺴﺎن
،وأﻨﺎ اﻵن أﻨﺘﺒﻪ ﻝﺼﺎﻓﻲ اﻝﻀﻴﺎء
،ﻋﻠوي ﺤﻜﻤﺔ اﻝﺤﻜﻤﺎء
ﻀﻴﺎء
ّ
،ﻋﻨدﻫم ﻤﺎ ﻨﻌﻴش ﻓﻴﻪ ﻤن أﻜوان
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4. க

சி

262

ண மா - எ

ன

சி

.ﻤﺤض أﻝﻌﺎب

ழ ைத

கிளிேய, - க

ண மா!

 ﺴري ﻜرﻴﺸﻨﺎ – اﻻﺒﻨﺔ اﻝﺼﻐﻴرة-٤

ெச வ கள சியேம!
எ

ைன க

ஏ ற

தீ

ேத - உலகி

ாிய வ தா !

1

பி ைள கனிய ேத - க
ேப

ஓ

ெபா சி திரேம!
வ

2

வ ைகயிேல - க
ளி

திாித

ஆவி த

க

டா

-உ

ைன ேபா
3

க தா

!ﺼﻐﻴرة ﺤﻠوة ﻨدﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤب

-க வ

த !

ைன

ரா - க

ேமனி சி

த !

க

தமி டா

ன தி

،أﻨت ﻤن ﻝﺤﻴﺎﺘﻲ راﻓﻌﺔ
إﻝﻰ اﻝﺴﻌد ﻤن اﻝﺘﻌﺎﺴﺔ

த !

உ சி தைன
ெம சி

ண மா!

த !

ஓ கி வள

أﻻ ﻴﺎ ﻜﻨز روﺤﻲ اﻝﻐﺎﻝﻴﺔ

ேன

ேதேன!

உ ள
ஆ

ﺼﻐﻴرﺘﻲ طﺎﺌر ﺒﺄﺠﻨﺤﺔ ﻤرﻓرﻓﺔ

ண மா

அ ளி யைண திடேவ - எ
ஆ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

க ெவறி ெகா

!ﺼورة ﺘﺤﻜﻲ ﺤﻴﺎة اﻝذﻫب

தா
4
- உ ள தா

ﻤﺴت
إذا ﻴداي ﻝك ﻻ
ْ

த !

உ

ைன த வி ேலா - க

உ

ம த மா த !

،أﺘت
ْ  وﺴﻌﺎدﺘﻲ،ﻋﺴل

ண மா!
5
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ச

க

சிவ தா

ச சல மா

த !

ெந றி

க க

ெந ச

பைத

உ

ணி

க
க

எ

- என

நீ வழி தா

-எ

ெந சி

னத

ேறா? - க

தீ

தி

ண மா!

ேறா?

7

إذا ّﻗﺒﻠﺘك ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺒﻴن

ண மா!

வா ;

ﺒﺎﻋﺘزاز ﺘﺠﻌﻠﻴﻨﻲ أﻫﻴم

ைல சிாி பாேல - என
க தவி
இ

தி

வா .

8

ப கைதகெள லா - உ

ஏ க
அ

ெசா வ

اﻝﺠﻴران ﺒﺤدﻴث ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺘﻜﻠﻤﻴن

ேடா?
ேடா?

அணிவத ேக - உ

ைவர மணிக
சீ ெப

ைன ேபா

،ﺘﻬﺘزي ﻴﺎ ﻨﻔﺴﻲ ﺤﻴن ﺘﺴﻤﻌﻴن

த வதிேல - உைனேந

ஆ ேமா ெத வ
மா பி

وﺘطﻴر ﻤﻨﻲ إﻝﻴك ﻤﻌﺎﻨﻘﺔ
وأﻨت ﺘرﻗﺼﻴن ﺒﻤرح

த !

மழைலயிேல - க
ப க

إﻝﻲ ﻤﺴرﻋﺔ
ّ إذا رأﻴﺘك
6

ணி பாைவய
யி நி

ெசா

- மன

டா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
روﺤﻲ ﺘﻘﻔز ﻓﻲ ﻓرح

த !

உதிர ெகா
எ

263

ﻝﻤس ﺸﻔﺘﻲ ﻝﺨدودك

ைன ேபா

ேடா?

வா வத ேக - உ

ெச வ பிறி

9

ேடா?

ﻫﻲ ﻤﺜل اﻝﺨﻤر ﻝﻠﻘﻠب

ைன ேபா
10

"ﺤﻠو اﻝﺠﻨون "ﺒﻪ اﺴﺘﻤﺴك
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اﻗﺘرﺒﻲ ﻤﻨﻲ ﻴﺎ ﺤﺒﺔ اﻝﻘﻠب

4. Kannamma My child
Oh! Kannamma,
My little, flitting bird;
My soul’s dear treasure;
Thou dost uplift my life
To pride from misery.
Oh! Kannamma,
Sweet infant dew of love!
Image of living gold!
Honey, that tripping comes
That I may thee enfold!
Oh! Kannamma,
My soul leaps in delight
To see thee speed to me;
And flies out to embrace
Thee frisking merrily.

إذا ﺠرت ﻋﻠﻰ وﺠﻬك اﻝدﻤوع
1

2

اﻝﻤﺘﺄﻝم ﻴرﻓرف ﺒﺴرﻋﺔ ﻜﺎﻝﻨﺤل

إذا دﻤﻌﺔ ﺘرﻜﺘِﻬﺎ ﻤﻨك ﻝﻠﻨزول
3

ﻴﻨزل ﻝﻬﺎ دم ﻗﻠﺒﻲ ﻤﺜل اﻝﺴﻴول
ﻴﺎ ﻗرة اﻝﻌﻴن ﻴﺎ ﻋﻤري واﻝﻔﻨون

4

Thy cheek against my lips,

ﺒﺘﻠﻌﺜم اﻝﺼﻐﺎر اﻝﺤﻠو ﺘﺒددي

Is to my heart like wine.
Sweet frenzy ‘tis to hold’
Thee close, Oh darling mine!

،ﻴﻨﺴدل ﻋﻠﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﺤزن واﻝﺨﺸوع
،ﺤﺎﺠﺒك اﻝﻤﺤﺒوك ﻴﺠﻌل اﻝﻘﻠب

A kiss upon thy brow
With pride doth make me swell;
With thrills I listen, when
Of thee my neighbours tell.

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

5

ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﻤن اﻝﻤﺼﺎﺌب ﺒﻲ

பாரதியா பாட க

A flush upon thy face
On me doth sorrow cast;
Thy knitted brow doth make
My pained heart flutter fast.

265

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
،اﺒﺘﺴﺎﻤﺔ أﺴﻨﺎﻨك اﻝﻠؤﻝؤ ﻝﻲ
ﻫﻲ راﺤﺔ ﻤن اﻝﻜدر ﻝﻘﻠﺒﻲ

6

A tear thou lettest fall
Is blood spilt from my heart;
Dear apple of mine eye,
My precious life that art!
With infant lisping sweet
Thou conquerest my woes;
Thy pearly smile doth being
My angered heart repose.

،ﻫل ﻓﻲ ﻋﺠﺎﺌب ﻤﻌﺎرف اﻝﻜﺘب
7

ﻤﺎ ﻫو ﺒﻤﺜل ﻝطﺎﻓﺘك؟
،ﻫل ﺤﺒك
8

ﻫو ﺤب ﻴﻌرف ﻝدى أي رب؟

What wondrous lore of books
Is pleasant like to thee?
Thy love, is such love known
To any Deity?
What gem like thee is fair
To wear upon my breast?
What wealth, but thou, could bless
My life with love and rest?

9

،ﻫل ﻫﻨﺎك ﻤﺜﻠك ﺠوﻫرة
أﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼدري ُﻤﻌﻠﻘﺔ؟

10

،أﻫﻨﺎك ﻏﻴرك ﺜروة ﻤﺒﺎ ِرﻜﺔ
ﻝﺤﻴﺎﺘﻲ ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ وﻓﻲ اﻵﺨرة؟
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5. க

ண

266

-எ

விைளயா

தீராத விைளயா

பி ைள

பி ைள - க

ெத விேல ெப

க

ِ  ﻜﺎﻨﺎن وﻝدي-٥
اﻝﻤرح

ண

ேகாயாத ெதா ைல.

(தீராத)

،ﻜﺎﻨﺎن وﻝد ﻻ ﻴﻜف ﻋن أن ﻴﻤرح

1.
தி

ன பழ ெகா

தி

கி

எ

ன ப

த வா

ற ேபாதிேல த

எ சி ப

எ

; - பாதி

பறி பா ;

ைனய

எ

தி க

றா

ெகா

பா .

،ﻴﻠوح ﺒﺎﻝﻔﺎﻜﻬﺔ ﻜﻲ ﻴﻌطﻴﻨﻲ

2.
ெச தா

ட க

ெகா

எ டாத உயர தி

மாெனா த ெப
மனமகி

ண

எ

-எ

ன

ைவ பா ;

பா

-ச

ேநர தி ேலகி ளி வி வா ;

(தீராத)
ள மல ெகா

அழஅழ ெச
ழ ேல

பி

வ ேத - எ
, ''க

ேவ '' - எ

ைண
பா

டா கி மலாிைன ேதாழி
(தீராத)

،ﺜم ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻋﻨﻲ
،ﻓﻴرى ﻀﻴﺎع أﻤﻠﻲ
،ﺜم إن ﺘوﺠﻬت ﻝﻪ ﺒﺘوﺴﻠﻲ

3.
அழ

وﻝﻠﺒﻨﺎت ﻓﻲ ﺸﺎرﻋﻪ داﺌﻤﺎً ﻴزﻋﺞ

- அதைன

(தீராத)
ேதெனா த ப

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ைன
ெகா ;

-எ

ைன

ைவ பா .

""ﻴﺎ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻴﺎ ﻗﻠﺒﻲ
،ﻓﺒﻌد ﻫذا ﻝﻲ ﻴﻌطﻴﻬﺎ
!ﺒﻌد أن ﻋﻀﻌﻀﻬﺎ ووﺴﺨﻬﺎ
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

4.
பி

னைல பி

பி

ேன தி

வ

ன

னி

றி

பா ; - தைல

ேனெச

மைறவா ;

ேசைல தனிேல -

வாாி ெசாாி ேத வ

தி

،ﺴوف ﻴﺨﺒﺊ أﺸﻴﺎء ﺤﻠوة ﺒﻌﻴداً ﻋﻨﻲ

தி

، وﻴﻨﺎدي ﻴﺎ ﻏزال ﺴﻌدي،ﻜﻲ ﻴﻀﺎﻴﻘﻨﻲ

ைல பா .

(தீராத)

ﺜم ﻤﺄزق ﻜﺒﻴر ﻴﻘﺼر ﻤﺘﻌﺘﻲ

5,
லா

ழ ெகா

ெபா கி த

வ வா

ந கீத ப

க ளா

மய

வ

க

வா திற ேதேக

;-அ

பா ;

ேபாேல - அைத

،ﺒزﻫور ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻴﻤﺎزﺤﻨﻲ

ேபா .

(தீராத)

، وﻻ ﻴﻔﻠﺘﻨﻲ،ﻴﺠﻌﻠﻨﻲ أﺒﻜﻲ

6.
அ கா தி
ஆேற

வா

க ெட

எ காகி

தனிேல - க

ைப ேபா

பா

த

எ கைள ெச கி

வி வா

ேடா ? - க
ற ேவ

ண
;

ண

ைக ெயா ேறா?

،" ﻝﺘرى ﻤﻔﺎﺠﺄﺘﻲ،"أﻏﻠﻘﻲ ﻋﻴﻨﻴك
!ﻓﺄﻓﻌل ﺜم أﻗدﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻴد اﻷﺨرى ﻝﺼدﻴﻘﺘﻲ

(தீராத)
7.
விைளயாட வாெவ
ேவைலெய

றைழ பா ; -

றாலைத ேகளா தி

இைளயாெரா டா
இைடயி பிாி
(தீராத)

பா ;

தி பா ; - எ ைம
ேபா

ேல ெசா வா .

،ﻤن اﻝﺨﻠف ﻤن ﻀﻔﻴرﺘﻲ ﻴﺠرﻨﻲ
،ﻓﺄﻝﺘﻔت ﻓﺈذا ﺒﻪ ﻏﺎب ﻋن ﻨظري
،ﺒﺤﻔﻨﺔ ﻤن اﻝﻐﺒﺎر ﺒﻘﺴﺎوة رﻤﺎﻨﻲ
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!(وﺴﺦ ﺒﻬﺎ اﻝﺴﺎري اﻝﺠدﻴد )زي ﻨﺴﺎﺌﻲ

8.
அ ைம

ந லவ

அ ைத

ந லவ , த ைத

எ ைம

ய ெச

யாவ

க

!-

ளி
மஃேத,

ெபாிேயா -

ந லவ

ேபாேல நட பா .

(தீராத)
9.
ேகா

மிக

சம

திர பழிெசால
ஆ

கிைச தப

அ தைன ெப

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

த

; - ெபா

ைம

சா சழ க ;
ஆகா த

،ﻴﺼب ﻋﻠﻴﻨﺎ واﺒﻼً ﻤن رﺤﻴق إﻝﻬﻲ
: ﻨﻔﺘﺢ اﻷﻓواﻩ وﻨﻘول،ﻨﻐﻠق ﻋﻴوﻨﻨﺎ

ேபசி - ெத வி

கைள

وﻝدي ﻴﻌزف ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎي اﻝﺴﺤري

பா .

(தீராத)

اﺴﻘﻨﺎ ﻤن ﻝذﻴذ اﻝﺨﻤر اﺴﻘﻲ

5. Kannan My Playful Boy
A persistent playboy is Kannan
To the girls in his street a perpetual nuisance.
Fruits he will give me to eat,
Then snatch them to see my hopes foiled;
If I beg him, “My darling, my sweet,”
He will give them back, bitten and soiled!
1
Honey-Sweet things he will place
Out of my reach to annoy;
He will call me his gazelle of grace,
And a sharp pinch will shorten my joy.
2
With beautiful flowers he will tease,
Make me cry, tempt me no end,
“Close your eyes, you shall have these”;
I do and they pass to my friend!

ﻴﻤﺴك ﺒﺴت أو ﺴﺒﻊ ﺤﺸرات ﻨﻤل ﻜﺒﻴر
أﺴود
 ﻫل ﻫﻨﺎك ﺤﻴﻠﺔ ﻜﻬذﻩ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎء أو،ﻴرﻤﻴﻨﺎ ﺒﻬﺎ
اﻷرض؟

،ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻝﻠﻌب ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺄﻤر
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3
He will pull at my plait from behind,
I turn, he is out of my view;
Handful of dust most unkind
He has heaped on my sari brand new!
4
His magical flute he would play
And flood us with nectar divine;
Eyes closed, mouths open we would stay
And lap up that exquisite wine.
5
On us thus absorbed six or seven
Thick black ants he would loose
Was there ever on earth or in heaven
A mischief to rival this ruse?
6
We must turn up for play as he bids;
Our work is as nothing to his game;
He will run, jump, dance with the kids,
Steal home and hold us to blame.
7
Mama’s darling is he, if you please,
Auntie Awful’s too, Papa’s ditto;
To those tormenting old folk this tease
Is a model most fair and fit, oh!
8
Expert in carrying tales,
He has no scruples, no fears;
His cunning, when he is caught, never fails,
And he sets us poor girls by our ears.
9

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
،ﻓﺄﻋﻤﺎﻝﻨﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﺒﺘﻪ ﻻ ﺘُذﻜر
، ﻤﻊ اﻷطﻔﺎل، ﻴرﻗص، ﻴﻘﻔز،ﻴﺠري
ﻴﺄﺨذ ﺤﺎﺠﺔ اﻝﻐﻴر وﻴﺠﻠب ﻝﻨﺎ اﻝﻤﻼم

، ﻝو ﺘﺴﻤﺤوا ﻝﻲ،ﺤﺒﻴب ﻗﻠب أﻤﻪ
،وﺤﺒﻴب ﻋﻤﺘﻪ رﻏم ﻤﻀﺎﻴﻘﺘﻬﺎ وﻜذﻝك أﺒﻴﻪ
،ﻫذﻩ اﻝﻔﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﺴب اﻝﻀﻴق
آﻩ! ﻫﻲ أطﻴب وأﻨﺴب ﺸﻲء ﻝﻲ

،ﻜم ﺨﺒﻴر ﻫو ﻓﻲ ﺨﻠق اﻝﺤﻜﺎﻴﺎت
،ﻝﻴس ﻋﻨدﻩ ﺸﻜوك وﻻ ﻤﺨﺎﻓﺎت
،ﺒراﻋﺘﻪ ﻻ ﺘﺨﻴب إذا أﻤﺴﻜﻨﺎﻩ
.ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﺒﻨﺎت ﻗﻠﻴﻠﻲ اﻝﺤﻴل إذا ﺴﻤﻌﻨﺎﻩ
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6. க

ண

–எ

தி

ெதாியாத கா

ேத

ேத

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

காதல
- உைன

 ﻜﺎﻨﺎن ﺤﺒﻴﺒﻲ-٦

இைள ேதேன.

1.
மி க நல ைடய மர க , - பல
வி ைத

ைவ ைடய கனிக , - எ த

ப க ைத

மைற

பா

வ

நக
(தி

வைரக , - அ

நதிக , - ஒ

أﻨﺎ أﺒﺤث ﻋﻨك ﻓﻲ ﻏﺎﺒﺔ

)

2.
ெந சி கன மண
நீள கிட

க ,-எ

மைல கட க

வ சி தி மகழி
ம
(தி

- மதி

ைனக , -

ய ெபா

க

த க ,-ஒ

)

3.
ஆைச ெபறவிழி
அ ச

மா

ர பழ

நீ

ேட ப

தி

(தி

)

க ,உ ள

க ,-ந ல

ேநச கவிைதெசா

பறைவ, - அ
பா

!ﺘﻌﺒت وﻫل أﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﻫﺔ
ﻜم
ُ

,-ஒ

أﺸﺠﺎر ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺠﺎﻨب
،ﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﺠﻤﻴل اﻝﻔواﻜﻪ
ّ أراﻫﺎ
،ﺼف ﻤن اﻝﺨﻴزران واﻗف
ﻤﺸﻬد ﺒﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﻘﻴﺜﺎر داﻓق

4.
த

னி ைச ெகா

ச த தினி கல
னி

டைல

யாைன அத

ேறா மிள மா

டா தய ப
(தி

சி க - அத
க

- இைவ

தவைள - ஒ
)

،زﻫور ﺘؤﺠﺞ أرواح اﻝﻘﻠوب
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
،ﻤﺤﻴطﺎت ﻤن اﻝورق اﻝﻤﻨﺜور

5.
கா ைக ேசா
க

விழ லாேன

யி படர லாேன

ேவ ைக ெகா
ெவ க ெகா
(தி

-இ

،ﺤﻤﺎﻤﺎت واﺴﻌﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﺘون

-ஒ

ெகாைலேவட
ெடாழிய விழி தா

-உ ள
-ஒ

وﺸﺠﻴرات ﻝﻬﺎ ِﺤزم ﻤن اﻝﺸوك

)

6.
''ெப

ேண உனதழைக க

பி த ெகா
க

'' ெத

நைக தா

ேண, எனதி க

க

- மன
- ''அ

மணிேய - எைன

த வமன ெகா

،وﻜذﻝك ﻨﻤور ﺘﻬدر ﺒﺎﻝزﺌﻴر

ேட .

7.
ேசா

ேத ப

தி

ேத

ேத கனிக

ேத க

،طﻴور ﺘﺸدوا ﺒﺄﻋذب اﻷﻨﺎﺸﻴد

க லாேமா? - ந ல

ட கறிசைம

தி
ெகா

னி

ேபா - ைவ
வ ேவ

ﻏزﻻن ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻝﻬﺎ ِطوال اﻝﻌﻴون

-ந ல

وﺜﻌﺎﺒﻴن ﺘﺘﻠوى ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺘﺴﻴر

களி ேபா .''

8.
எ
இ
நி

ேற ெகா யவிழி ேவட
ேபாகவிழி

ைர தா

ேற இ கர

நீச

- உயி

வி

أﺴود ﺘﺴﻴر ﻤﺜل اﻝﻤﻠوك

- தனி

-அ த

،إن ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ اﻷﻓﻴﺎل ﺘرﺘﻌد ﻤن اﻝﺨوف

ன இைவ ெசா ேவ :

9.
''அ

ணா உனத யி

ேவ

அ ச ெகா ைமெசா ல ேவ
க

ணல

ெச

க

ண பா

வி ட ெப
திட

،اﻷﻓﻴﺎل اﻝﺼﻐﺎر ﺘﺘﺸﺘت ﻓﻲ اﻝﻤﻘدﻤﺔ

- எைன
டா - பிற
ேண - எ

த ேமா?''

ற

واﻝﻀﻔﺎدع ﻻ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘرﺒﺔ
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

10.
''ஏ , சா திர க
தி

ப ேவ

ேமா

கி

ேவ

ேட

: - நின

ம , கனிேய, - நி
த

،ﺼرت أﺘﻌﺜر ﻤن اﻝﺘﻌب واﻹﺠﻬﺎد

ற

தைலைய, - ந ல

،وﻝم أﻋد أرى ﻤن ﻜﺜرة اﻝﻀﺒﺎب

ெமா ைத பைழயக ைள ேபாேல''
11.
காதா
க

த ைத ேக ேட

ணா!' ெவ

றலறி

ேத

ேபாதாக வி ைலயித

- மிக

ேள - எ

ேபாத ெதளியநிைன க

،وﻓﺠﺄة وﻗف أﻤﺎﻤﻲ ﺼﻴﺎد

- 'அட

!ﺒرﻤﺤﻪ وﻨظر إﻝﻲ ﻨظرة ﺸزراء

ற

ேட .

12.
க

ணா! ேவடென

க

ேட யலறிவி

வ

ணா! என தபய

வா வி க வ தஅ

ேபானா

? - உைன

، ذات اﻝﺠﻤﺎل اﻝﺴﺎﺤر،"ﻓﺘﺎﺘﻲ

தாேனா? - மணி
ர

-எைன

،أﺜرت ﺠﻨوﻨﻲ" ﻫﻜذا ﻫو ﻗﺎﺌل

வாழி!

، ﻴﺎ ﺤﺒﺔ اﻝﻌﻴون،ﺤﺒﻴﺒﺘﻲ
6. Kannan My beloved

ﺴﺄﺤﻀﻨك وآﺨذك إﻝﻰ اﻝﺴرﻴر
Looking for you in a forest
Oh how tired and lost was I!

1

"ﻜﻴف ﻴﺼﻴﺒك اﻝﺘﻌب وﺘﻀﻠﻴن اﻝطرﻴق؟

Goodly trees all around
Laden with wonderful fruits,
Bamboo enclosures arow,
Streams that make music like lutes.

2

،ﻝﺤم طﻴب ﻫﻴﺎ ﻨﺤﻀرﻩ وﻨﺄﻜل

பாரதியா பாட க

273

،ﺴوف أﺠﻠب ﻝك أطﻴب اﻝﻔواﻜﻪ

Flowers that set hearts aflame,
Oceans of scattered leaves,

"وﺨﻤر ﺴﺎﺤرة ﺘﺠﻌل اﻝﻌﻘل ﻴطﻴر

Wide and tempting pools,
And bushes with thorny sheaves.

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

3

Long-eyed and lovely gazelles,
Tigers rehearsing their roar,

ﺒﻬذا ﺘﺤدث اﻝﺼﻴﺎد ﻗﺎﺘم اﻝﻌﻴون

Birds with their friendly lays
And pythons stretched on the floor.

4

،ﺤﻤﻠﻘﺘﻪ ﺘﻜﺎد ﺘﺠﻌل اﻝروح ﺘزول

Lions striding like kings

،ﻗﺎﺒﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻴدي ﻤن ﻓرط اﻝﻬول

Elephants a - tremble to hear them,
Young does scattering in front,
And frogs that wouldn’t go near them.

5

ﻗﻠت ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻝﻬذا اﻝﺤﻘﻴر

6

، إﻝﻴك ﺘوﺴﻠﻲ،"أﺨﻲ

Foor-sore and weary I stumbled,
My eyes through the gloom ceased to peer,
When suddenly stood there before me
A hunter with a spear and a leer!

،ﺒﻔﺤش اﻝﻘول ﻻ ﺘُﺨﻔﻨﻲ

“My girl, with your ravishing beauty
You have driven me carzy,” he said:
“Darling, the apple of my eye,
I must hug you and take you to bed.

7

"أﻝﻴس ﻝﻬذا ﻋﻠﻴك أن ﺘﺘﺠﻪ ﺒﻨظرك؟

“How come you are tired and lost?
Good meat let us prepare and eat;
I will fetch you delicious fruits
And toddy divinely sweet.”

، زوﺠﺔ رﺠل ﻏﻴرك،أﻨﺎ اﻤرأة

8
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، أﻨﺎ ﻻ أرﻴد ﻤواﻋظ،"ﺘوﻗﻔﻲ

So spoke that grim-eyed hunter,
His stare put my poor soul a - stretch;

،أﻨﺎ أﺴﻌد أﻨﻲ ﻝﺠﺴدك راﺌد

On the rack, with folded hand,
I said these words to that wretch;

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

9

،ﻤداﻋﺒﺘك ﺘﺠﻌل رأﺴﻲ ﻓﺎﺌر
“My brother, I fall at your feet;
With evil words don’t frighten me;

"ﻴﺎ ﺤﻠوة ﻤﺜل اﻝﺨﻤر اﻝﻤﻌﺘق اﻝراﺌق

A woman, another man’s wife,
Is it right you should even see?”

10

“Have done, I want no preaching;
It is pleasure I seek of your body;

،ﻓﺴﻤﻌت ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺎت و"ﻴﺎ ﻜﺎﻨﺎن" أُﺼﺎرخ

Your dalliance makes my head whirl,
My dear, like frothy old toddy.”

11

،وﺘرﻨﺤت ﻤن ﺨوﻓﻲ وﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ دﻗﺎﺌق

I heard those words and screaming

ﺜم أﻓﻘت ووﺠدﺘك إﻝﻰ اﻝﺠﺎﻨب

“Kannan” I swooned in my fear;
Not many moments since then
I awake and find you here.

12

Oh! Kannan, where is that hunter?

 إﻝﻰ أﻴن ذﻫب ذﻝك اﻝﺼﺎﺌد؟،ﻴﺎ ﻜﺎﻨﺎن
أﻫو ﻤن ﺼرخ وﺴﻘط ﺴﻘطﺔ اﻝﺨﺎﻤد؟

Was it he that screamed, fell a-swoon?
My jewel, come to rescue me,
How bountiful is your boon!

13

،ﻴﺎ ﺠوﻫرﺘﻲ أﺘﻴت ﺘﻨﻘذﻨﻲ
!ﻴﺎل ﻜﺜرة ﻤﺎ ﻝﻲ ﺘُﻬدي
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ண மா - எ

விழி

காத

ட தா

,-க

-1

ண மா!

ாிய ச திர ேரா?
வ ட காிய விழி, - க

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

 ﻜﺎﻨﺎﻤﺎ – ﺤﺒﻴﺒﺘﻲ-٧

ண மா!

வான க ைம ெகா ேலா?
ப

க நீல - டைவ

பதி த ந
ந டந
ந

வயிர
நிசியி

!ﻜﺎﻨﺎﻤﺎ! ﻜﺎﻨﺎﻤﺎ

- ெதாி

திர க ள !

1

أﻝﻴﺴﺎ ﺸﺒﻴﻬﺘﻴن ﺒﺎﻝﺸﻤوس واﻷﻗﻤﺎر؟

ேசாைல மல ெராளிேயா - உன
தர

னைக தா

،ﺴوداوان ﻤﺴﺘدﻴرﺘﺎن ﻋﻴﻨﺎك

நீல கடலைலேய - உன
ெந சி லைலக ள !
ேகால
ர

،ﺸﻬُب ﻤﺸرﻗﺔ ﻋﻴﻨﺎك

أﻝﻴﺴﺎ داﻜﻨﺘﻴن ﻜﻤﺜل اﻝﺴﻤﺎء؟

யி ேலாைச - உன

،ﺴﺎري اﻝﺤرﻴر اﻷزرق ِرداك

னிைம ய !

வாைல

மாி ய , - க

ம வ காத

ெகா

ேட

ண மா!
.

2

.ﻤﻨﺴوج ﻤرﺼﻊ ﺒﺎﻷﻝﻤﺎس
،ﻋﻴﻨﺎك ﺤﻘﺎً ﻜﻤﺜل اﻝﻨﺠﻤﺎت
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சா திர ேப கிறா , - க
சா திர ேம
ஆ திர

டவ

ேடா

தவ ச மதியி
ைறக
கா தி
க

ன

பி

ﺘﺘﻸﻝﺌﺎن ﻓﻲ ﺠوف اﻝﻠﻴﺎل

ண மா!

க !

ெகா

சா திர

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

ேக, - க

ண மா!

!

!ﻜﺎﻨﺎﻤﺎ! ﻜﺎﻨﺎﻤﺎ

- வ ைவ

،أوﻝﻴس ﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺘك ﺠﻤﺎل

ெச ேவா ;

ேபேனா

? - இ பா ,

த ெமா

!

3

ﺠﻤﺎل ﻀوء وزﻫور اﻝﺠﻨﺎن؟
،ﻤن اﻝﻤﺤﻴط اﻷزرق ﻓﻲ ﻗﻠﺒك أﻤواج

7. Kannamma - My Love

،ﺘﺴﻌد ﺒﺎﻝﻤرح وﺘؤدي اﻝرﻗﺼﺎت

Kannamma! Kannamma!
Shining orbs are thine eyes -

،ﺼوت اﻝﻜوﻴل ﺒﺤق ﺤﻠو اﻷﻝﺤﺎن

Are they not sun and moon?
Black and round are thine eyes-

،إﻨﻤﺎ ﻫو ﺼوﺘك ﻤن ﺒﻴن اﻷﺼوات

Are they not heavenly dark?
Silk-blue saree thou wearest

،أﻴﺘﻬﺎ اﻷﺒدﻴﺔ اﻝﻌذراء

Woven with diamonds.
They indeed are the stars
Twinkling at the dead of night.

Kannamma! Kannamma!
Is not thy smile of beauty
The light and bloom of Eden?

1

ﻝوﺤدي أﺘﻤﻠﻰ ﺒرؤاك
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
!ﻜﺎﻨﺎﻤﺎ! ﻜﺎﻨﺎﻤﺎ

The billows of ocean blue
Romp and dance in thy heart,
Koel’s voice is sweet indeed;

،ﻨﺼوص اﻝﺴﺎﺴﺘ ار ﻤﻨك ﻓﻲ اﻨﺼﺒﺎب

Whose it is, but thine own
Virgin sempiternal
Oned with thee will I be.

2

ﻤﺘﻰ ﻨﺤﺘﺎج إﻝﻴﻬﺎ؟

Kannamma! Kannamma!
Sastras all from thee pour;

،ﻓﻘﻠت ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺤﻠق أﺠﻨﺤﺔ اﻷﺤﺒﺎب

Why do you cite Sastras?
Where is need for them? I say.

،ﺘﻜون اﻝﺴﺎﺴﺘ ار ﻗد ﺤﻘﻘت اﻝﻤرام

When wings of love waft aloft
Sastras are set at naught.

،ﻓﻨﺤن أﻤﺎم ﻫؤﻻء اﻝﺸﻴوخ اﻝﻜﺒﺎر

Before all elders great
Our wedding we will have.

.ﺴوف ُﻴﻘﺎم ﻝﻨﺎ ﺤﻔل اﻝزﻓﺎف

Wait I can no longer
Feel my kiss on thy cheek!

ﻝﻤﺎذا ﺘﺘﻠو اﻝﺴﺎﺴﺘرا؟

3

، أﻨﺎ أﺒداً ﻤﺎ ﻝﻲ اﻨﺘظﺎر،ﻻ
!ﺤﺘﻰ ﺘﺤط ﻋﻠﻰ ﺨدودك طﻴور اﻝﺸﻔﺎﻩ
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13.46 பா சா சபத
த
க ணனிட ேவ
சா தன எ
கி ைன ம

ேத-அ
றிைட

ைன

ாித

றா .

ﻗﺴم دروﺒﺎﺘﻲ
َ ٤٦-١٣

அ ேசா, ேதவ க ேள! -எ
அலறி அ

வி ர

தைரசா

ﺼﻼة دروﺒﺎﺘﻲ ﻝﻠرب ﻜرﻴﺸﻨﺎ

தா .

[]ﻤن ﻤﻠﺤﻤﺔ اﻝﻤﻬﺎﺒﻬﺎرﺘﺎ

பி ேச றியவைன ேபா -அ த
ேபய

கி ைன உாிைகயி ேல,

உ ேசா தியி கல தா -அ
உலக ைத மற தா

ஒ ைம

ஹாி, ஹாி, ஹாி எ

றா ; -க

அபய மபய ன கபய ெம
காியி

க

கய திைட
காிய ந
காளி க

ைன
றா .

،ﻗﺎم دوﻫﺸﺎﺴﺎﻨﺎ ُﻴﻌري اﻷم ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺴﺎح

ணா!

،ﻓﺼﺎح ﻓﻴدو ار ﻝﻸرﺒﺎب "وا ﺤﺴرﺘﺎﻩ

றா .

ாி ேத-அ
தைலயி

னிற

உயி ம

.وﺨر ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻤن اﻝرﻋب ﻓﻲ إﻏﻤﺎء

தா !

اﻝطﺎﻏﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﺠﻨون وﻤﺜل اﻝﻐول ﻤﻨﺸﻐل ﺒﻨزع

ைடயா ! -அ

தைலமிைச நட

ாி தா !

ெபாியெதா ெபா ளா வா ! -க
ேபச

1

،اﻝرداء

ணா!

பழமைற ெபா ளா வா !

2

:ﻓﺼﺎرت واﺤدة ﺘﺸﻊ ﺒﻨور اﻷرﺒﺎب

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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ﻝﻠﻌﺎﻝم اﻝﻤﻤﺎت – ﺘﺤوﻝت اﻷم ﻝﻠوﺤداﻨﻴﺔ

!ணா
! ைடயா

"رﺤﻤﺎك! رﺤﻤﺎك! رﺤﻤﺎك" اﻝﺼﻴﺎح

ெறா வி ைல கர

! வா

!ணா
! ழ தா

அ கார அ

ப
அழி தி வா !-க

ைட தி

"ﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻨزول اﻹﻨﻌﺎم،

ணீ கைள

ெதா

ட க

3

டா .

க ேவதைன பைட

வி

ீவானா வாய, -த

رﺒﺎﻩ ذا اﻝﻐﻴوب! أدﻴت ﻤن ﻗﺒل اﻝرﻗﺼﺎت،

; அைவயா வா

ذات
ﻋﻠﻰ ظﻬر وﺤش ﻜﺎﻝﻴﻨﺠﺎ – أﻨت ُ

பா -தவ
; வா

اﻝدوام،

தி

அக தினி ெலாளி த

பா ,

4

! பா

தி

மகி

றி

ச
வான

, நீ , கா றினி

ெபா ைகயி ேல-தனி

ﺠوﻫر اﻝﻔﻴدا اﻝﻌظﻴﻤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ اﻷوﺼﺎف

)ﻜرﻴﺸﻨﺎ(

க க

த கவ தைம கா பா , -அ த

ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻴل ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة وﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﺴﺎح،

أﻨت ﻤن ﻴداﻩ ﺘدﻴر ﻗرص اﻝﺸﻤس – ﻴﺎ ﻜﺎﻨﺎ

சார கெம

அ சர ெபா ளா வா ! -க

!ணா

اﺴﺘدرﻜت "أرﺠو إﻝﻴك اﻝﻤﻼذ".
و
ْ

றா ! -க

ச கர ேம தி நி

ம

ேமான
னிவ த
கான

மிைச

கமலெம

ேதவி, -அவ

தான

தாளிைண ைக ெகா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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ﻴداك ﺘﺘزﻴﻨﺎن ﺒﻘوس ﺴﺎراﻨﺞ!
!ேள

أﻨت ﻤﻌﻨﻰ ﻜل اﻹﺸﺎرات – ﻴﺎ ﻜﺎﻨﺎ!

ணக ெபா

அறிவிைன கட தவி

ற

أﻨت اﻝطﻔل اﻝرﻗﻴق آﻜل اﻷرز ﻤ 
ﺴﻜر
ُ

! வா

اﻝﻤذاق،

ேசாதி ய பா! -எ

ெச தி

மிைச

ﺴوف ﺘﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎح ﻜل اﻷﺤزان – ﻴﺎ ﻜﺎﻨﺎ!
ﺘﻤﺴﺢ اﻝدﻤﻊ ﻤن ﻋﻴون ذوي اﻹﺨﻼص!

!ணா

ஆதியி லாதி ய பா! -க

!ணா
5

!ேள

أﻨت ﻤﻐﻴث أﻫل اﻹﺤﺴﺎن – ﻴﺎ ﻜﺎﻨﺎ!

ைன ேக ட

ெசா

ெவளியினி ேல-ந

மாதி

க ட

வா , -க

பற தி
தி

ஊ

ேசாதி

ெபா ேள ேப ரட ெபா

!ணிட ேத

கட ைள

ைத தா

"أﻨت ﻓﻀﺎء اﻝﻔﻀﺎء وﺤ اررة اﻝﻨﺎر،

மிய

ைட யா ; -அ த
! ட பிள தா

روح اﻷرض واﻝﻤﻴﺎﻩ وﻗوة اﻝرﻴﺎح.

ைன
6

ேத ; -எ

வா .
ற

வ ைமயி னா ,

க ப தி
கா

ைர ெச

வ

மிைச

மக

ழ

ெச பவி

ரணிய

தீயவ

ன ெதா

ந பிநி

கா த
-நி

ட

ற

டா-எ

أرواح اﻝﻤﻐﻤوﺴﻴن ﻓﻲ اﻝﺼﻤت اﻝﻌظﻴم،

வான தி

!ளா ேனா-அடா

أﻨت ﺨﺎﻝق اﻝﺨﺎﻝق ذا اﻝوﺠوﻩ اﻷرﺒﻌﺔ!

أﻨت اﻝﺒﺎﻋث اﻹﺸﻌﺎع ﻓﻲ اﻷرواح.

ேசாதி

நாணழி யாதி

சைன

வா கி

வா கினிலைச தி

பாரதியா பாட க
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ைட யா -எ

ைட எ ைத! எ

ன

ﻋﻠﻰ زﻫور اﻝﻠوﺘس اﻝﻨﺎﻋﻤﺔ ﻓﻲ ﺤوض

ற
கடேல!

،اﻝﻐﺎب

ேநா கினி கதி ைட யா ! -இ
வ ெகா ைமைய தவி
ேத

ந

வான

சி றிைட யா

த

வா !

ேத! -இ
சி யி

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

،ﻫﻨﺎك ﻫﻲ ﺘﺠﻠس ﺠﻠوس اﻝﻌظﻴم
، ﻤن ﺘﺤوطﻬﺎ ﻴداك،ﻫﻲ ﺴري دﻴﻔﻲ

ெவ

ெண

டா ! 7

ﻗدﻤﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻌﻴم ﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤﻨﻐﻤﺴﺘﻴن
ைவயக கா தி
மணிவ
ஐய, நி

வா ! ; -க

ணா, எ

ற

மன

பதமல ேர-சர

டேர!

.

ஹாி, ஹாி, ஹாி, ஹாி, ஹாி! எ
ெபா ய த

ணா!

!"أﻨت أﺼل ﺒداﻴﺔ اﻝﺒداﻴﺎت – ﻴﺎ ﻜﺎﻨﺎ

றா .

யாிைன ேபா , -ந ல

ணிய வாண த

أﻨت اﻝﻜﻴﺎن اﻝﺴﻤﺎوي وراء ﺒودﻫﻲ )إﺤدى

கழிைன ேபா ,

(زوﺠﺎت اﻹﻝﻪ ﻏﺎﻨﻴﺸﺎ

ைதயல க ைணைய ேபா , -கட
சலசல ெதறி தி

ெப

ெணாளி வா

ெப ம க
க

அைலகைள ேபா .

தி

வா -அ த

ெச வ தி ெப

ண பிரான

ளா , -த பி

த

ேபா ,

8

! ﻴﺎ أﺒﺘﺎﻩ،أﻨت ﺼﻤﻴم ﺸﻌﺎع اﻝﻀﻴﺎء
!ﻜن راﻀﻴﺎً ﺒﺴﻤﺎﻋﻲ وأﻨزل اﻹﻨﻌﺎم
[ﻓﻲ ﻓﺴﺢ اﻝﺴﻤﺎء ﻴﺒﺴط ﺠﺎرودا ]طﺎﺌر
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கழ றிட கழ றிட
வ

ணி தி தா

،اﻝﺠﻨﺎح

ண ெபா ேசைலக ளா -அைவ

வள

தன, வள

எ

தன, வள

ﻝﻪ ﺘﻤﺘطﻲ ﻋﻠﻰ ﺸرر ﻤن اﻝﻀﻴﺎء – ﻴﺎ

தன ேவ!

!ﻜﺎﻨﺎ

ண தி லட கா ேவ; -அைவ

எ தைன எ தைன நிற தன ேவா!
ெபா

னிைழ ப

ைழ

9

!آﻩ ّأﻨﻰ ﻝﻲ اﻷوﺼﺎف

-பல

!آﻩ ﺘﻔرد اﻻﻗﺘدار

ைமக ளா
ெச

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

னியி ைக வி தா -அவ

ெச விய ேமனிைய சா
னிய ஹாிநா ம -த
ந பய
னிய
ெதா

நி

"ﻫل ﻫو ﻤﻨﻜﻤش ﻓﻲ اﻷرﻜﺎن؟

னி

ல கறி திட ேவ,

கி

சாதன

வி

ெசாாி தா -ஓ
ேற.

ஆவேலா ெட

-ம

ம
மறவெர

நி
ைகெதா
லா -ஓ

டா . 10

"أﻴﺘﻬﺎ اﻝﺤﻤﻘﺎء ﻫﻲ إﺸﺎﻋﺎت ﺒﻼ أﺴﺎس
!ﻫﻜذا ﺼﺎح

ெஜயெஜய பாரத ச திஎ

சாவ

! أرﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻤود ذاك اﻹﻝﻪ،ًﺴﺤﻘﺎ

ட -க

ப

ேதவ க

ஆாிய

ேற

وﻀرب اﻝﻌﻤود ﺒﺎﻝﺴﺎق
ைன

.ذو اﻝرأس اﻝﻨﺤﺎﺴﻲ ﻫذا اﻝطﺎغ

தா .

،ﻤزﻗت ﻝﻪ اﻹطﺎر اﻝذﻫﺒﻲ
ْ

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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أﻨﺎ ﻤﺤﺒﺔ ﻝك ﻓﻲ طﻼﻗﺔ اﻹﻴﻤﺎن،
أﻨﻌم ﻋﻠﻲ ﺒﺎﻹﻨﻘﺎذ ﻤن وﺨﻴم اﻝﻌﺎر

பாரதியா பாட க

வி தா .

கர

-ெகா
11

தா .

ச திச தி ச திஎ

ெநறிபிைழ தா

தைலகவி

காவ

ைடயவ

க யர

ெச த சபத

ம

"ﻫل أﻨت ﺘؤﺜر ﺒﻤﺎ ﻝك ﻤن ﻗدرات،

ேவ
:-இ

ﻋﻠﻰ اﻝذي ﻫو رب اﻝﻜﻠﻤﺎت!

வா

மென

ைரெச

;ணவ ராைண, பரா ச தி யாைண

اﻝذي ﺒﻴدﻴﻪ ﻗرص اﻝﺸﻤس اﺴﺘدار.

-மைற

வ தா

;கழ லாைண

ﻴﺎ ﺒﺤر ﻝﻲ ﻤن واﺴﻊ اﻝرﺤﻤﺎت!

எ க

إذا أﺸﻌﺔ اﻹﻨﻌﺎم ﻤﻨك إﻝﻲ ﺼﺎدرات،

தி

ட ேதவ

பத தாைண

ﺘﺨﻠﺼﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ اﻷﺸرار.
12

பினி

ண

வி

தாமைர

சா றிய ேதவ

மாமகைள ெகா
க

மர

ேதவ

ணழ லாேல-

காமைன க

றவ

காலைன ெவ

ன மீதி

ெபா

اﻝﺠﻴﺸﺎن،
أﻴﻬﺎ اﻝرﺤﻴق اﻝﺴﻤﺎوي ﺒﺎطﻨﻲ َ
آﻜل اﻝزﺒد ﻓﻲ ﺒﻴوت راﻋﻴﺎت اﻷﺒﻘﺎر

· ைர ெச ேவ :-இ த
ைன,

ற

ாி ேயாதன

ைம யிலா

ஆ

ெப

ேப

திெரௗபதிைய ெதாைடமீதி

ெப

றி வ தி எ

நாணி

கன ெலா தா -எ க

"ﻴﺎ ﺤﺎﻤﻲ ﺤﻤﻰ اﻷرض – ﻴﺎ ﻜﺎﻨﺎ!

ஆைணயி

-இ த

றா

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
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أﻴﻬﺎ اﻝﺠوﻫر اﻝﻤﺼﺒوغ ،أﻨت ﻝﻌﻘﻠﻲ ﻀﻴﺎء!
ﻴﺎ ﺴﻴدي ،أﻝوذ ﺒك ﻋﻨد أﻗداﻤك اﻝﻤزﻫرات،

ற ைன,
ற
13

رﺤﻤﺎك ﺜم رﺤﻤﺎك ورﺤﻤﺎك" ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺼﻴﺎح.

க

ேண,
-த பி

ேப

; -அ

اﻷﻓﺎك،

சாதன

மிர த

ெற

பி

ைதஎ

க ெளன ஊ
நைடெப

கா

நா ெசா
ேவ டா

வா

ﺒﻘدر اﻝﻌواطف اﻝﺘﻲ ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﺤد ﻋﻨد اﻝﻨﺴﺎء،
ﺒﻌدد اﻷﻤواج داﺌﻤﺎت اﻝﺘﻌﺎﻗب ﻓﻲ اﻝﺒﺤﺎر،

ைத-இ
14

றா .

வா

தைடய ற ெத வ தி

சாதைன ெச க, பராச தி! எ
சபத

ﺒﻘدر ﺜرواﺘﻬم اﻝﺘﻲ دوﻤﺎً ﻓﻲ ازدﻴﺎد.
ﻨﺤن اﻝﺒرﻜﺎت ﻤﺼﺎﺒﻴﺢ اﻝدﻴﺎر ،اﻝﻨﺴﺎء.
ﺒﻨﻌم اﻝرب ﻜﺎﻨﺎُ ،ﻴﻨﻌم ﺤﺘﻰ ﻤﻊ ذوي

அ ஜுன

ைர ெச வா :-இ த
ேப .

ர

கைடப ட ேதா கைள பி

லகீ ! -இ
ணிட

வ

ெதாைடைய பிள

த ைன

ேப

ﺒﻘدر اﻝﺸﻬرة اﻝﺘﻲ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻝذوي اﻝﺼﻼح،

மாண ற ம

ைமயி னா

யி மா

ேப
,

ன க

த ர க தி

மா ேக

ﺒﻌدد اﻝﻤﺤن اﻝﻤﺘزاﻴدات ﻤن ذوي اﻝﻜذب

ாி ேயாதன

ேன, -எ

நா மக னா

தென

பா

ம

பாதக க ணைன ேபாாி

-எ க

ீத

க வி

;கழ லாைண

ண

ெப
க

ணி எ ேதவி -அவ

اﻻﺤﺘﻘﺎر،
;ஆைண

வ வி

ப
க

கா

த

சீாிய ந
தட
ணி

கா
க

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﻴﺘﺎﺒﻌون ﺘﺠرﻴدي واﺤداً واﺤداً ﻤن اﻝﺜﻴﺎب.
ﻴﺘﻜﺎﺜرون وﻴﺘﻜﺎﺜرون ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إطﺒﺎق،
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!பா , -ேஹ
15

கா

றா .

வி ைதக

தலேம! அ த ேபாதினி எ
சபத

ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺌون ﺒﺎﻝﺤﺴﺎب ،ﻜﺜﻴ اًر ،ﻓﻼ ﺤﻴﺎء،

பா சா

ேதவி திெரௗபதி ெசா வா -ஓ ,
; ைர ேத

ﻗوم ﻤﺘﺒﺨﺘرون وﻜﺜﻴري اﻷﻋداد،

ேதவி பராச தி ஆைண

ெச நீ , -அ த
ஆ ைக இர த ,
- ழ

யா ; -இ
ைர தா . 16

ﻤﺜل اﻝﻨﻤل أﻋدادﻫم ﻓﻲ ازدﻴﺎد.

கல

ேமவி இர

சி ந ெந
ேப

ழ
ேன

உ மி

.

டா

த க ைள
ேதா -இ த

17

!வா க

ெச

ெசா
சி உ

மி யதி

திய தா

ழி ப

வி ேக -எ

ﻋظﻤﺔ ﻗول اﻝﻘﺎﺌﻠﻴن "رﺤﻤﺎك".

சீவி

ஓெம

ழ கா

!

மீதினி

ைர தன ேதவ ; -ஓ

ைண

وﻝﻬذا ﻋرف اﻝﻌﺎﻝم ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻼء،

பா

ஓெம

-வி

رﻓﻌت ﻓﻲ ﻋﺒﺎدﺘﻬﺎ اﻷﻴﺎدي اﻝﻤﺘﻀرﻋﺎت،

சாதன

ேயென

வான .

وﻫﻲ ِﻤن ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻝﻘدﺴﻲ ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﺼﺎدرات،

பாவி

ாி ேயாதன

ளி ேத

ﻤﺘﺒﺨﺘرون ﺒﻤﻨﺴوﺠﺎت ﻤﻔﻀﻀﺎت ﻤذﻫﺒﺎت
–

ெதாழி

ேபா

ப தி

சாமி த ம

ைர தன
கைதைய
ந

சா சி
நா
நானில
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،وﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝرداء ﻻ ﻴﺘوﻗف ﻋن اﻨﺴدال

13.46. The Oath of Draupati
Draupati’s Prayer to Lord Kannan

 ﺒﺎﻝﺘﻤﺎم، ﻨﻌم،ﺴﻘط اﻝﻌﺒد دوﻫﺸﺎﺴﺎﻨﺎ

Duhshasana rose up and began
To disrobe the Mother in that Court;
“Alack-a-day, o ye Gods!” cried Vidura
And fell on the floor in a terrible swoon.

 ﺠﺎﻴﺎ ﺠﺎﻴﺎ،اﻝﻌﻠوﻴﺔ"ﺒﺴﻤك اﻝﻠﻬم
ُ اﻷﻨﺸودة

Like one demented, as the ghoul
Busied himself in disrobing

[]اﺴم ﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻠﺤﻤﺔ

She became one with the Inner Light;
Dead to the world, the Mother tuned into
Oneness.

1

وﻨﺜرت
ُ "[اﻝﺒﻬﺎرات ﺴﺎﻜﺘﻲ ]اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﻠوﻴﺔ
.اﻷزﻫﺎر

“Hari! Hari! Hari!” she exclaimed;
“I seek refuge in you” she cried.

ﻗﺎم ﺒﺤرص ﺒﻬﻴﺸﻤﺎ اﻵري وﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒد طوى

“There in the past, bestowing grace on the
Tusker

،ﻴداﻩ

You smote in the lake, the crocodile
O God of dark hue! You once did dance

،واﻝﻜﻬﺎن ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺤﺔ ﺘﻀم اﻷﻴﺎد

On the hood of monster Kalinga;
You are the Being infinite,
The essence of hoary Vedas ineffable.
“You wield the whirling disc, Kanna!
The Bow Sarang decks your hand!
You are the import of the Logos, Kanna!
You are the tender babe, the eater of sugared
rice,

2

! ﺴﺎﻜﺘﻲ! ﺴﺎﻜﺘﻲ،ﺼﺎﺤوا "ﺒﺴﻤك اﻝﻠﻬم
"!ﺴﺎﻜﺘﻲ
،اﺸﻨﻘوﻩ – ﻫذا اﻝﺤﺎﻜم اﻝطﺎغ
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
ﻤن ﺘﻠﺒﺴت ﺒﺎﻷﻓﺎﻋﻲ ﻤﻨﻪ اﻝراﻴﺎت

You’ll quell all sorrows, oh! Kanna!
You wipe the tears from devotee-eyes!
You succour the worthy, oh! Kanna!
You are the creator of the four-faced Creator! 3
“You are the Space of Space, the heat of Fire;

ﻗﺴم ْﺒ ْﻬﻴﻤﺎ
َ

The soul of Earth and Water; the force of Wind;
You blaze forth radiant in the souls
Of those immersed in Great Silence

،ﻗﺎم ْﺒ ْﻬﻴﻤﺎ وﺼﺎح "أﻗﺴﻤت ﺒﺎﺴم اﻷرﺒﺎب

On the lotus soft in the sylvan pool
She sits, there enthroned;

واﺴم ﺒﺎراﺴﺎﻜﺘﻲ ]ﻗوة اﻝﻘوى[ وﺒﻘدم اﻝﻘدﺴﻴﺔ

She is Sri Devi; you hold in your hands
Her feet twain in bliss unending.

4

،ﻗدﻤﺎﻩ
“You are the beginningless beginning, Kanna!
You are the ethereal Being beyond buddhi!

،اﺒن زﻫرة اﻝﻠوﺘس ﻤن ﺒﺎﻝﻔﻴدا ﺠﺎء

You are the inner ray of light, Oh! Father!
Be pleased to hear me and grant grace!

،ﺒﺎﺴم ﻗدم ﻜﺎﻨﺎ ذي اﻷﻗداس

In the vast skiey expanse wings Garuda;
You ride on him a blaze of light, Kanna!
Oh! being ineffable Oh! puissance peerless! 5
“Does he in the pillar lurk? Sirrah,
Show me your God in this obelisk!
Oh! fool of a rumour-monger vain!” So he
roared
And smote the pillar with his foot,
He the copper-haired tyrant.

،رب اﻝﺴﺒﺎق وﺴري دﻴﻔﻲ
،أﻗﺴﻤت ﺒﺄﻗداﻤﻪ اﻝذﻫﺒﻴﺎت
ﻋﻴﻨﻪ ﻤن ﻜﺎﻤﺎ اﻝﻨﺎر
ُ َﻤن أﺠﺠت
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر

You did rive that Hiranya’s frame,
I adore you in faith absolute;
Save me in grace from dire dishonour.

6

“You sway by your fiat of might

،[اﻝﻤﻠك

The Lord of Utterances!
The ruling disc your hand does wield,

،ﻫذا اﻝﻤﺘﺒﺠﺢ ﻤن ﻻ ﻴﻤت ﺒﺼﻠﺔ ﻝﻠرﺠﺎل

Oh my sea of vast mercy!
Rays of grace from your eyes issue;

،اﺒن اﻝﻜﻠب اﻝذي ﺒﺨﺴﺔ اﺴﺘﺒﺎح

Save me from the wicked hundred;
Oh ethereal nectar inly surging,
Eater of butter in Gopi’s homes!

 ﻫذا اﻝدورﻴودﻫﺎﻨﺎ ]اﺴم:ﻗﺴﻤﻲ اﻝﻤﻐﻠظ
َ "ﻫذا

7

،ﻤﻠﻜﺘﻨﺎ دروﺒﺎﺘﻲ – ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻔﺎف
،ﻴرﻴد أن ﻴﺄﺨذﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺤﻀﺎن

“Protector of Earth, Oh Kanna!
Oh gem-hued! Oh my lamp of mind!

،ﺒﺸﺠﺎﻋﺘﻲ اﻝﻤﺸﻬودة ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺎت اﻝﻘﺘﺎل

Oh Sire! I seek refuge in your flowery feet:
Hari, Hari, Hari, Hari, Hari!” she chanted.

،وأﻤﺎم اﻝﻤﻠوك اﻝﻤﺸﻬورﻴن ﺒﺄﻨﻬم ﺠﺒﻨﺎء

Like the growing woes of base liars,
Like the endless renown of the righteous,
Like the limitless compassion of women,
Like the ceaseless waves of the sea;

8

ﻷﻤزﻗن ﻓﺨذﻩ وأذﺒﺤﻨﻪ ذﺒﺢ اﻝﺨراف

Like the ever-increasing, wealth of them
That bless the domestic lamps, the women,
By the grace of Lord Kanna, even as the wretch
Continued to disrobe, robe after new robe
Grew and grew and grew on her,
They defied reckoning; many, Oh many

،"ﻷﻗطﻌن ﻤﻨﻪ ﻜل اﻷطراف
،ﻫذا اﻝﺸﺨص اﻝﻤدﻋﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺸﺠﺎع
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Were their hues and poly-genitive.

9

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
،وأﺸرب ﻤن دﻤﻪ اﻝﻤﺴﻔوح ﺸرب اﻝﻤﻴﺎﻩ

Woven of gold and silk, many were they,
And many - new, for ever new,

! ﻫذا اﻵن ﺴوف ﺘراﻩ،أﻻ أﻴﻬﺎ اﻝﻌﺎﻝم

From her frame divine did issue,
She raised her worshipping hands to her head.
Thus to the world was by her demonstrated
The greatness of Lord Hari’s name.

،ﻫذﻩ ﻜﻠﻤﺎت أرﺴﻠﻬن اﻹﻝﻪ

As the robe was un unending continuum
Slave Duhshasana fell down undone, aye,
utterly.

،ﻫذﻩ ﻝﻴﺴت ﻜﻠﻤﺎت ﺘﺘﻠوك ﺒﻬﺎ اﻷﻓواﻩ

10

"وﻫﺎ ﻫو ﻴﺎ ﺒﺎراﺴﺎﻜﺘﻲ وﻓﺎء اﻷﻴﻤﺎن

The Devas chantign “Om, Jaya Jaya
Bharata Sakti” rained flowers.
Up rose avidly the Arya Bhishma

ﻗﺴم أرﺠوﻨﺎ
َ

And folded his hands in adoration.
The monarchs in court joining hands
Chanted: “Om Sakti! Sakti! Sakti!”
Down hung the head of him, the misruler,
The one whose flag is with serpent dight.
The Oath of Bhima
Rose Bhima and roared: “I swear

11

:ﻗﺎم ﺒﺎرﺜﺎ وأﻗﺴم ﻓﻲ ﺠﻼل
،"ﺴوف أﺠزر ﻜﺎرﻨﺎ اﻝوﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﺴﺎح اﻝﻘﺘﺎل
،أﻗﺴم ﺒﻬذا ﺒﺎﺴم ﻗدﺴﻲ اﻷﻗدام

In the name of Devas, in the name
Of Parasakti, in the name of His holy feet,

،أﻗدام ﻜﺎﻨﺎ اﻝﻌظﻴم وﺼدﻴﻘﻨﺎ ورﺒﻨﺎ ﻓﻴﺸﻨو

The lotus-born proclaimer of Vedas,
In the name of the hallowed feet of Kanna,
The Lord of our race and Sri Devi,
In the name of the golden feet of Him

،ﺒﺎﺴم ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ اﻝداﻜﻨﺘﻴن – ﻤﻠﻜﺘﻨﺎ
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Whose eye gutted Kama with fire.

12

أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
،وﺒﺎﺴم اﻝﺠﺎﻨﻴف – ﻗوﺴﻲ

“This my terrible oath: “This Duryodhana,
The base braggart every inch the reverse of man,
This son of a dog that shamelessly barked
At our Queen Draupati - the great flame

،ﺴوف ﺘﻨﺘﺒﻪ أﻴﻬﺎ اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺴﺎﻋﺎت
"اﻷﻋﺎﺠﻴب اﻝرﻫﻴﺒﺔ أﻋﺎﺠﻴب اﻝﻘﺘﺎل

Of pure chastity, to sit on his lap;
I’ll by my valour, in the arena of battle
Before kings who are forsaker, by renown.
Smite his thigh and slaughter him.

13

ﻗﺴم دروﺒﺎﺘﻲ
َ

“There will I also tear limb by base limb
This fellow, Duhshasana of pseudo-valour
And drink his gushing blood like wine,

 "ﺒﺴﻤك اﻝﻠﻬم:ﺘﺤدث دروﺒﺎﺘﻲ اﻝﻤﻨﻔوﺤﺔ

O ye of the world, you’ll this witness!
These aren’t words that I utter;

اﻝدﻋﺎء

They are from the unfetterable Deity
And so, may Parasakti this fulfil.”

14

، وﺒﻤﺤﻤر اﻝدﻤﺎء،ﺒﺄﻤر اﻹﻝﻬﺔ ﺒﺎراﺴﺎﻜﺘﻲ
The Oath of Arjuna

،دﻤﺎء دوﻫﺸﺎﺴﺎﻨﺎ ﻫذا اﻝﺒﻐﻴض اﻝﻌﺎص

Rose Partha and solemn swore;
“I’ll butcher this base Karna in the battle;

ﻓﻠﺘﻨزل اﻝدﻤﺎء ﻤﻨﻪ ﺴﻴﻼً ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺤﺘﺸﺎد

I swear this in the name of the hallowed feet
Of glorious Kanna, our friend and God Vishnu;
In the name of her darksome eyes - our Queen,
And in the name of Gandiv - my bow.

،وأﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝزﻴت اﻝﻌطري اﻝﻔواح

Oh! world, you’ll sure behold at that hour
Horrendous marvels of warfare.”

،ﺴوف أﻏﺴل ﻤن ﺸﻌري ﻜل اﻝﺨﺼﺎل

15
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أﺷﻌﺎر ﺑﺎردﻳﺎر
 ﻝﻴس ﻗﺒل ﺤﺼول- ﺜم أﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ وﻋﺎء

The Oath of Draupati
Devi Draupati spake: “Om! I declare

اﻝﻤرام

The fiat of Goddess Parasakti;
The red blood of sinner Duhshasana
Must flow to meet the blood gushing from
Blasted Duryodhana’s body; at their confluence
I’ll soak my tresses, then bathe clean
And with odoriferous oil scent my hair
And gather it all into a bun, and not before.” 16

" ﻴﺎ اﻝﻠﻬم، "ﺒﺴﻤك اﻝﻠﻬم:ﻏﻨت اﻷرواح
ّ
أﻤﻨت ﻋﻠﻰ اﻝدﻋﺎء
ّ واﻝﺴﻤﺎء
واﻫﺘزت اﻷرض وﻋﺎﺼﻔﺔ ﻏﺒﺎر ﻗﺼﻔت

Devas chaunted: “Om, Om Om.”
Heaven rumbled its ‘Amen’

.اﻝﺴﻤﺎء

The earth did quake; a blizzard
Smote the sky with a storm of dust.

:ﺜم ﺼدﻗت اﻝﺨﻤﺴﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎل

The elements five then attested;
“It is Dharma who is the Lord of Earth.”

""إﻨﻪ اﻝﺘرﺘﻴب اﻝﻐﻴﺒﻲ ﻤن رب اﻷرض

Our mission stands fulfilled.
May this world fourfold be in bliss immersed 17

.ﻗد ﺤﺼل ﻝﻤﻬﻤﺘﻨﺎ اﻝوﻓﺎء
،ﻋل ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺎﻷرﺒﻌﺔ اﻷرﻜﺎن
ّ
.ﻋﻠﻴﻪ ﺒرﻜﺎت ﻤن اﻝﺴﻤﺎء ﺘُﺴﺎل

